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به نام خداوندجان و خرد

برگزاری ســی و دومین دوره ازجشــنواره بیناملللــی خوارزمی مقارن با چهلمین ســال پیروزی
انقالب اسالمی ایران یاد آور توان ،اراده و اقتدار نسلی از اندیشمندان و صاحب نظران دوراندیش
عرصه علم و فناوری کشور است که برای تحقق آرمانهای انسانی و اسالمی جامعه خود رضورت
دستیابی به دانش و اهمیت نوآوری در علم و فناوری را دریافتند و چند سال پس از پیروزی انقالب
اسالمی فضای رقابتی سامل و پویا را برای شناسایی ،تشــویق و حامیت از پژوهشگران و فناوران
برتر ایجاد منودند.
تجربه ذی قیمتی که در سالیان متامدی باعث شکل گیری و انسجام نهادی علمی و معترب برای
ارزیابی و معرفی طرحهای برتر عرصه علم و فناوری کشور شده است.
ما استمرار این خدمت گزاری را در بیش از سه دهه ،برای خانواده بزرگ وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و بهخصوص سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران یک توفیق میدانیم و خداوند را
برای آن شاکریم.
این دوره ازجشنواره با پذیرش صدها طرح از داخل کشور و ده ها طرح از دانشمندان چهل کشور
منادی از ارتقای ســطح علمی و فناوری کشور و گســرش تعامالت علمی با دانشمندان صاحب
نام دنیا است.
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به عنوان مجری و متولی برگزاری این رویداد علمی و
بیناملللی شاخص ،چون دیگر سال ها همچنان بر حفظ ارزشهای ایجاد شده از این رقابت علمی
پافشاری میمناید ،ارزشهایی مانند،جلب توجه بخش صنعت به رسمایهگذاری بر ایدههای نوین
علمی ،ترغیب گرایشجامعه علمی به تجاری ســازی محصوالت دانش بنیان ،شناسایی نوآوران
موفق و کارآفرینان دانش بنیان ،گســرش ظرفیتهایجشنواره بیناملللی خوارزمی در معرفی
رسمایههای انسانی کشور ،افزایش تعامالت علمی با دانشــمندان خارجی و پژوهشگران ایرانی
مقیم دیگر کشــورها و  ....که تحقق هر یک از آنها نیازمند برنامهریزی بلند مدت ،سازماندهی و
ایجاد هامهنگی بین افراد و واحدهای سازمانی و نهادهای مرتبط ،مدیران و نیروی انسانی کارآمد،
دقت ،رسعت عمل ،نگاه کارشناسانه ،تامین منابع مالی و اجرایی مناسب و بسیاری عوامل دیگر
است و البته که این درخت زنده و رس سبز ،مثری شیرین و پربرکت داشته و خواهد داشت.
خرسندیم که در این دوره عالوه بر مســتندات مکتوبی که برایجشنوارههای بیناملللی وجوان
خوارزمی در دورههای قبل به چاپ رســید پایگاه اطالعاتی برگزیدگان هر دو جشــنواره در متام
دورهها ( 52دوره برگــزاری) در اختیار همگان قرار گرفت و امکان دسرتســی به نام برگزیدگان،
عناوین طرحها و چکیده آنها از طریق این سامانه فراهم شد.
از خداوند متعال مسئلت داریم حاصل تالشهای اندیشمندان و فرهیختگان کشور برایجوامع
برشی صلح و آرامش به ارمغان آورد.

طرحهای برگزیده
سی و دومین جشنواره
بینالمللیخوارزمی

گروه تخصصی
مواد ،متالورژی و
انرژیهای نو

برگزیده ویژه

عنوان طرح
نقش موثر در توسعه نظری و کاربردی مهندسی
مواد و متالورژی در ایران
پژوهشگر

استاد پرویز دوامی
تخصص

مهندسی و علم مواد (انجامد و ریخته گری ،شبیه سازی انجامد و ریخته گری)

موسسهعلمی

دانشگاه صنعتی رشیف ،مرکز پژوهش متالورژی رازی

چکیدهطرح

سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی
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پرویز دوامی یازدهم خرداد  1320در تهران متولد شــد .وی دانش آموخته مهندســی متالورژی ،سال 1344
از دانشرسای عالی صنعتی تهران (دانشگاه علم و صنعت) است .در ســال  1351دکرتای خود را از دانشگاه
لیدز انگلستان دریافت منود .ایشان از پیشگامان این رشته علمی در ایران میباشد .دکرت دوامی پس از امتام
تحصیالت به وطن بازگشــت و به عنوان عضو هیأت علمی دانشــگاه صنعتی رشیف به فعالیتهای آموزشی و
پژوهشی پرداخت و در کنار تدریس و فعالیتهای اجرایی ،مطالعه و تحقیق در زمینههای انجامد و ریختهگری،
شبیهسازی انجامد و ریختهگری را پی گرفت و آثار ارزشمندی در این زمینهها تالیف منود.
این استاد گرانقدر با توجه به عالقهی شخصی و بهتدریج با گرد آوردنجمعی از اساتید و دانشپژوهان در سال
 1361با وجود مشــکالتی چون نبود رسمایه کافی ،محدودیت امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی ،کمبود افراد
کارآزموده و با تجربه ،نامناسب بودن فضای کســب و کار دانش بنیان ،با تالش شبانهروزی و کسب مجوزهای
الزم از وزارت صنایع ،مرکز پژوهش متالورژی رازی را بنیان نهاد و این رسآغازی پر مثر در مســیر توســعه نظری
و کاربردی این رشــته علمی در کشور شــد به نحوی که پس از سی ســال فعالیت و تالش ،تعداد کارکنان این
مرکز در سال  1391به دویست نفر رسید و ســوددهی مطلوبی نیز در کارنامه مرکز ثبت شد که هنوز هم فعال
و کارآمد است .اســتاد دوامی بر پایه این تجربه در ســال  1392بنیاد علوم کاربردی رازی را تاسیس منود که
دارای مجموعهای از آزمایشــگاهها نظیر متالوگرافی ،میکروســکوپ الکرتونی ،شیمی ،غیرمخرب ،مکانیکی،
پلیمر ،خوردگی ،کوانتومرتی XRF ،و  ،XRDکارگاه آمادهسازی منونههای فلزی و غیر فلزی ،مجموعه امکانات
آزمونهای کاربردی کامپوننتهای صنعتی ،کتابخانه و مرکز اطالعرسانی و دیگر امکانات نرمافزاری میباشد.
برخی از عناوین و افتخارات استاد دوامی عبارت است از لوح تقدیر وزارت صنایع در مشارکت تحقیقات-1368 ،
محقق ممتاز دانشــگاه صنعتی رشیف -1369 ،برندهجایزه طراحیجهانی QITو مدال طال ســازمانجهانی
مالکیت معنوی  - WIPOبرگزیده رتبه دوم ابتکار سومینجشنواره بیناملللی خوارزمی -1368 ،برگزیده رتبه
دوم پژوهش کاربردی یازدهمینجشــنواره بیناملللی خوارزمی  -1376برگزیده فرهنگســتان علوم و اهدای
نشان درجه یک دانش ، 1386 ،دریافت نشان درجه یک دانش از ریاستجمهوری .1390 ،استاد پرویز دوامی
شهروندی از رسزمین دانش و فناوری است که کولهباری از دانایی و توانایی بر دوش دارد.
آثار و تالیفات این استاد برجسته شــامل نگارش بیش از سیصد مقاله به زبان فارســی و انگلیسی است که در
نرشیات معترب به چاپ رســیده و یا در هامیشهای ملی و بیناملللی ارایه شــده است .وی در کارنامه خود نیز
تدوین کتابهای متعددی در زمینه تخصصی مهندسی و علم مواد دارد.

رتبه اول پژوهشهای بنیادی

عنوان طرح
تمایز و فناوری سلولهای بنیادی برای استفاده
در پزشکی بازساختی قلب و کبد

گروه تخصصی
زیست فناوری و
علوم پایه پزشکی

پژوهشگر

دکرتحسینبهاروند
همکاران

دکرت عبدالحسین شاهوردی ،دکرتاحمد وثوق ،دکرت نارص اقدمی ،دکرت مسعود وثوق،
دکرت قاسم حسینی سالکده ،دکرت عباس پیریایی و حسن انصاری

موسسههایهمکار

پژوهشگاه رویان ،سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران ،موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی،
ستاد علوم و توسعه سلولهای بنیادی ،معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری؛ صندوق حامیت از پژوهشگران ایران

چکیدهطرح

سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی

بیامریهای کبــدی و قلبی_عروقی از عوامل اصلی مرگو میر در دنیا محســوب میشــوند .بنابراین نیاز به
اسرتاتژیهای درمانیجدید بهشدت احساس میشود که یک گزینه راهربدی ،استفاده از سلولهای بنیادی
و مشتقات آنها است .در ابتدا ،سلولهای بنیادی پرتوان ( )Pluripotent stem cellاعم از سلولهای بنیادی
جنینی ( )Embryonicو سلولهای بنیادی پرتوان القایی انسانی ()Induced pluripotent stem cells, iPS
و سلولهای بنیادی خاص بافتی ( )Tissue-specific stem cellsبهعنوان منابع مختلف رسیدن به سلولهای
کبدی و قلبی عروقی را تولید و یاجداسازی شده است.
در گام اول ،سلولهای دودمان کبدی و قلبی_عروقی از سلولهای بنیادی مزبور تولید شدند .تولید سلولهای
مزبور با راهکارهــای متایز خودبهخود ،دســتکاری ژنتیکی ،متایز هدفمنــد ( )Directed differentiationبا
استفاده از عوامل رشد و کوچک مولکولها و هم کشتی ( )co-cultureبا سلولهای دیگر ،دستکاری ماده زمینه
برون سلولی ( )extracellular matrixو یا دستکاری های ژنتیکی انجام شد .عالوه بر این ،تأثیر مهندسی بافت و
نانو در متایز و تولید سلولهای دودمان مختلف بررسی گردید .تولید سلولهای بنیادی و پرتوان القایی ( )iPSاز
سلولهای بنیادی پرتوان القایی انسانی نیز سبب فراهم آوردن سلول بنیادی خاص هر فرد (Patient- Specific
 ) pluripotent stem cellsشده اســت که این فرصتی برای تولید سلولهای بنیادی پرتوان القایی انسانی از
بیامران سبب ایجاد مدل بیامریهای کبدی و قلبی_عروقی در محیط آزمایشگاهی شده است.
در گام دوم ،از ســلولهای دودمان کبدی و قلبی_عروقی حاصل در پیوند به حیوانات مدل آسیبهای کبدی
و قلبی استفاده منودهایم.
در گام سوم ،کارآزماییهای بالینی مختلفی با استفاده از سلولهای بنیادی در بیامریهایی نظیر آسیبهای
کبدی ،قلبی و عروقی برای کاربردی منودن دانش سلولهای بنیادی انجام شده است.
مجموع این دادهها نشان داد که سلولهای بنیادی میتوانند سلولهای دودمانهای کبدی و قلبی_عروقی را
به مقدار فراوان در محیط آزمایشگاهی تولید منایند که قابلیت فراوان در مطالعات تکوینی و تحقیقات ترجامنی
در حیوانات را دارند .عالوه بر این ،امکان ایجاد مدل انسانی از بیامران کبدی و قلبی با تولید سلولهای بنیادی
پرتوان القایی در محیط آزمایشگاهی فراهم گردیده است .از سوی دیگر ،سلولهای مزبور دارای قابلیت ترمیم
و بازســازی کبد ،قلب و عروق را دارند که در کارآزمایی های بالینی طب پیوند مورد استفاده واقع شدند و نتایج
حاصل اطمینان از سالمت و اثربخشی سلولهای بنیادی خاص بافتی انسانی در ترمیم و بازسازی کبد ،قلب
و عروق را نشان داد.
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گروه
تخصصی
هنر

عنوان طرح
نــــوتــــار

رتبه اول پژوهشهای کاربردی

پژوهشگر

دکرت داریوش طالیی

چکیدهطرح

ساز تار به عنوان مهمرتین ساز ملی ایرانی علیرغم متامی ویژگیهای برجسته خود ،حداقل از نظر ساختار برای
مطرح شدن در ســطحجهانی دارای موانعی چون گرانی ،شکل غیرارگونومیک و دشواری حمل و نقل بهدلیل
ابعاد نامتقارن است .این ساز به گونهای طراحی شده است که به عنوان یک وسیله موسیقی ازجهات مختلفی؛
همچون "ســهولت حمل و نقل"" ،سالمتی نوازنده"" ،محیط زیســت" ،تبدیل به سازی بسیار کاربردیتر برای
عرضه به صحنهجهانی شــده است .نوتار در واقع هامن تار سنتی ایرانی است که در کاسه آن تغییراتی شکلی
و آکوستیکیای انجام شده اســت که نه تنها از خصوصیات آکوستیکی آن نکاسته بلکه صدا دهی آن ساملتر و
هارمونیکهای آن مرتبتر شده است .با کاسنت از عمق کاسه و ایجاد صفحهای مرتعش در پشت آن و با تعبیه
سوراخهایی بر روی این صفحه ،حجم صدای درونی و بیرونی و انعکاس صدا را قابل تنظیم کردهاست .در فرآیند
ساخت نیز ،دسرتسی به داخل کاسه برای تعیین ضخامتها و تراش کاسه را بسیار سهل و امکانپذیر میکند.
همچنین بهدلیل کاســن از عمق کاسه (از  24به  12ســانتی مرت) پیدا کردن چوب آسانتر و رصفهجویی در
چوب را تا میزان قابل توجهی باعث میشود .رسپنجه ساز نیز کوچکرت شده و برای سبکی وزن و تطابق با اندازه
حجمجعبه ساز متناسب گشته است .قسمت عمیق کاســه در فرم سنتی تار در این طرح ،ازجنس پاپیه مشه
ساخته شده که در مواقع الزم به سادگی به ساز متصل و برداشته میشود .کاربرد این بخش تزیینی نیست ،با
نصب این قسمت و بازکردن سوراخهای صفحه مرتعش ،میتوان تبادل صدایی بین این دو محفظه بوجود آورده
و تنظیامت مختلف و متنوع ارتعاشی و هارمونیکی صدا را بوجود آورد .این قسمت بسیار سبک و به صورتجدا
از ساز قابل حمل و نقل است .همه این تغییرات نوتار را ارزانتر ،کاربردیتر و دوستدار طبیعتتر نسبت به ساز
سنتی میکند .عالوه بر اینها شکلجدید تار در این طرح راه را برای صنعتی کردن ساخت این ساز باز میکند
و میتوان روش هایجدید برای ساخت آن بکار برد.
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عنوان طرح
پرتو نگار مرئی سیاالت و ریز ذرات

رتبه دوم پژوهشهای کاربردی

گروه تخصصی
مکاترونیک

پژوهشگر

مهندسحمیدرضانصیری
همکاران

دکرت آزاده کربیایی و سید علی اصغر رضوی حائری

رشکتهمکار

رشکت آرسین تابش نگاران فناور

چکیدهطرح

اندازهگیری و آشکارســازی پدیدهها با زمان رخــداد پایین در موتورهای احرتاقی ،رفتــار حرکتی انواع پرتابه و
شکلگیری و برهمنهی امواج آکوستیکی برای ورود به دانش طراحی ،عیب یابی و ساخت محصوالت پیرشفته
ِ
تجهیزات اندازهگیری ،در این زمینه رشکتهای محدودی از
صنعتی اجتناب ناپذیر اســت .بهدلیل پیچیدگی
جمله ناسا ،دنتک ،الویژن ،دیالآر و اســپریتک فعالیت میکنند .دانش فنی باالی موجود در این تجهیزات
و همچنین تحریمهــایجهانی و قیمت باال ،امکان تهیه آنها را در داخل کشــور دشــوار و در مواردی ناممکن
منوده است .دلیل پیچیدگی تجهیزات و تکنیک حارض ،دستیابی به اطالعاتجریان سیال در عین عدم تغییر
و دخالت در فیزیک پدیده اســت .راهکار انجام این مهم اســتفاده از ابزارهای علوم اپتوالکرتونیک میباشد.
این محصول بسرتی متشکل از آشکارســازهای طیفی با حساسیت باال ،تابشگرهای طیفی پرتوان و پررسعت،
همزمان کنندههای دقیق (در حدود نانوثانیه) و فرکانس باال (در حدود کیلوهرتز) ،چیدمان و تجهیزات اپتیکی
متناسب آشکارسازی ،نرم افزارهای تحلیل نتایج و در نهایت آزمونگرهای دقیق و پایداریست که توانایی کنرتل
و ارزیابی پدیدههای رسیع را فراهم میسازند.
با طی زمان طوالنی در تحقیق و توســعه و ایجاد زیرساختهای آزمایشــگاهی مورد نیاز ،تجهیزات مذکور را به
صورت نوآورانه و با کمک قطعات غیرتحریمی و در دســرس ایجاد شده است .قیمت متام شده برای محصول
کنونی در حال حارض بسیار رقابتی نسبت به منونههای خارجی میباشد.
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گروه تخصصی
مکانیک

عنوان طرح
تقویت مخازن فرسوده نفتی
با فناوری کامپوزیت

رتبه سوم پژوهشهای کاربردی

پژوهشگر

دکرت محمود مهرداد شکریه
همکار

مهندس سید مهدی آذرفام

رشکتهمکار

رشکت تکین ،مقاوم سازی پیرشفته

چکیدهطرح

مخازن ذخیره نفت و لولههــای انتقال نفت و گاز بر اثر مرور زمان دچار تخریب و خوردگی میشــوند ،لذا باید
تعمیرات اساســی بر روی آنها انجام شود .تعمیرات سنتی در مخازن نفتی شامل تعویض ورقهای کف مخازن
نفت است .در روش ســنتی ورق کف مخزن بریده شده و ورقهایجدید فلزیجایگزین آنها میشود .در روش
تعمیرات سنتی باید گاز خنثی در مخزن تزریق شود تا آتش سوزی در داخل مخزن رخ ندهد .همچنین برای ورود
ورق به داخل مخزن باید دیواره مخزن برش زده شــود .این امر احتامل کامنش بدنه مخزن را افزایش میدهد.
لولههای انتقال سیال به داخل و به خارج از مخزن نیز باید متوقف شده تا لولهها تعویض و یاجوشکاری گردند.
در طرح حارض ،توســط پوشش کامپوزیتی این امکان فراهم میشود که بدون تخریب و یا کار گرم کف مخزن و
لولههای فرسوده تقویت گردند .پس از تعمیرات با فناوری پیرشفته کامپوزیت ،در صورت تخریب کامل ورقهای
فلزی مخزن کامکان پوشش کامپوزیتی تحمل وزن سیال درون مخزن را خواهد داشت .در لولههای انتقال نیز
بدون توقف خط ،تقویت و ترمیم لولههای فلزی انجام میشود .این فناوری در کشورهای صنعتی به عنوان یک
فناوری پیرشفته مورد استفاده قرار میگیرد ولی به علت تحریمهای اعاملی ،رشکتهای خارجی حارض به اجرا
در ایران نیستند .در صورت متایل رشکتهای خارجی به اجرا نیز هزینههای آن غیر اقتصادی است .با استفاده
از تحقیقات دانشگاهی این فناوری در داخل کشور بومی شده است ،تاکنون توسط رشکت تکین ،نه مخزن بزرگ
ذخیره مواد نفتی و هشت طرح لوله در داخل کشور با این روش تقویت شده و این فناوری در حال توسعه است.
مزایای استفاده از پوشش کامپوزیتی نسبت به روش متداول تعویض ورقهای فلزی:
• زمان تعمیر بسیار پایین نسب به روش تعویض ورقهای فلزی مخزن،
• عدم نیاز به برشکاری در بدنه مخزن و عدم ایجاد تغییر شکل در بدنه،
• عدم احتامل ایجاد کامنش بدنه مخزن بهدلیل عدم برشکاری در بدنه مخزن،
• عدم ایجاد خوردگی در پوشش کامپوزیتی نسبت به پوسته فلزی،
• عدم خوردگی و یا ترکیب شدن در مواد نفتی.
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اجرای پوشش کامپوزیتی در کف مخزن

مخزن ذخیره نفت پس از اجرای پوشش کامپوزیتی

عنوان طرح
کنترلکنندهدیجیتالمغناطیسی

رتبه سوم پژوهشهای کاربردی

گروه تخصصی
برق و کامپیوتر

پژوهشگران

دکرت مهدی ترابیان اصفهانی و مهندس نوید سدری
رشکتهمکار

رشکت آژمان صنعت پژوهان نامدار اسپادانا

چکیدهطرح
جرثقیلها یکی از واحدهای مهم صنعتی و تولیدی میباشــند و لزوم توجه به این بخش در افزایش بهرهوری و
افزایش رسعت تولید خواهد بود ،مشخصا هرگونه ابداع و نوآوری دراین امر موجب تسهیل در انتقال و افزایش
رسعتجابجایی اشیا خواهد شــد .در حال حارضجرثقیلها توسط کنرتلرهای مکانیکی کار میکنند که نیاز
شــدید به روغنکاری داشته و فرسوده میشــود .حتی تعداد حرکت بر روی آنها مشــخص میشود .تا صد هزار
بار میتوان از این کنرتلر الکرتومکانیکی اســتفاده منود .این مشکل فنی سبب شده واحدهای صنعتی دچار
مشکل شده و نیاز شدیدی به این کنرتل کنندهها داشته باشند .دستگاه ساخته شده کنرتلکننده دیجیتال
مغناطیسی میباشد .کنرتلکننده دیجیتال وظیفه تبدیل فرمانهای دست راننده به سیگنالهای الکرتیکی
را دارد که این سیگنالها توسط تابلو فرمان موجب حرکتجرثقیل درجهت و مسیر مطلوب میشود .در کابین
یکجرثقیل معموال از چندین کنرتلکننده مجزا به منظور اعامل هر حرکت استفاده میشود (حرکت باال و پایین
قالب-حرکت چپ و راست پل-حرکت عقب وجلو بدنه-حرکت چرخشی) .نکته مهم در طراحی این کنرتلکننده
این اســت که منونه برداری از طرحهای خارجی نبوده و دقیقا منطبق بر نیازهای یکجرثقیل ســاخته شــده
است .همچنین با توجه به عدم وجود قطعات مکانیکی عمر آن بسیار بیشرت از عمر منونه های مکانیکی خارجی
میباشد .از طرفی قابلیت اســتفاده به صورت جامع برای متام جرثقیلها و هر تجهیز دارای "دسته فرمان" را
دارد و تنها نیاز به تغییر تنظیامت در کوتاه ترین مدت را دارد.
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گروه
تخصصی
مکانیک

عنوان طرح
جاروی صنعتی توربو وکیوم

رتبه سوم پژوهشهای کاربردی

پژوهشگران

مهندس رضا بیژن زاده و مهندس سعید بیژن زاده
رشکتهمکار

رشکت ناب اندیش صنعت اعصار

چکیدهطرح
این طرح یک روش ایجاد فشار منفی را معرفی میکند که اســاس آن ایجاد فشار منفی مشابه عملکردگردباد
میباشد  .با استفاده از این روش دستگاهی با نام تجاری توربووکیوم ساخته شده است .در این دستگاه سیال
با رسعت زیاد در یک محفظه چرخانده میشود و نیروی گریز از مرکز حاصل از آن هوای درون این محفظه را به
جداره آن منتقل کرده و در مرکز آن فشــار منفی ایجاد میشود  .با این روش دستگاههایی با فشار منفی 800
میلی بار و دبی مکش  6000مرت مکعب در ســاعت ساخته شده اســت که این مقادیر به سادگی قابل افزایش
اســت .افزایش مکش بطوریکه در هزینه آن تاثیری نداشته باشد با کنار هم قرار دادن چند دستگاه به سادگی
امکان پذیر است .فناوری ساخت و مواد مورد نیاز آن به راحتی در دسرتس است و میتوان آن را در کشور تولید
منود .از نظر هزینههای ساخت بســیار مقرون برصفه بوده و بهدلیل تجهیزات گران رقبا ،مزیت رقابتی باالیی
دارد .از آنجا که در این دستگاه هیچگونه تجهیزات دوار استفاده نشده طول عمر باالیی دارد .این دستگاه قادر
است همزمان هم مواد راجمع آوری کند و هم با هامن فشار سیال تزریقی مواد را به نقطه دلخواه منتقل مناید .
اگر چه دستگاههایی نظیر اجکتورها ،ونتوریها و غیره با سیال تزریقی فشار منفی تولید میکنند .اما بهدلیل
تفاوت در ساختار و قوانین سیاالتی متفاوت بکار رفته در آنها فشــار و دبی تولیدی بسیار کمی دارند بطوریکه
در صنایع بســیار محدودی کاربرد پیدا کردهاند  .این دستگاه در ســال  1389با عنوان «سامانه جمع آوری و
انتقال مواد بر پایه انتقال هوای فرشده بجای مکش» در سازمان مالکیت معنوی ایران به ثبت رسید  .همچنین
این دستگاه در اوایل سال  2016میالدی در سازمان ثبت اخرتاعات امریکا نیز به ثبت رسید .عدم استفاده از
نیروی الکرتیســیته باعث تبدیل این دستگاه به یک دستگاه ضد انفجار برای کارخانجات نفتی و پرتوشیمی و
نظایر آن میشود.
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مکندهصنعتیپرتابل
وکیوم لودر

مکنده صنعتی مرکزی (ثابت )

عنوان طرح
طراحی و ساخت
گاورنرهای نیروگاههای آبی

رتبه اول طرحهای توسعهای

گروه
تخصصی
مکانیک

پژوهشگر

دکرت محمد دورعلی
همکار

سیدمهدیحسینی

موسسههایهمکار

دانشگاه صنعتی رشیف ،رشکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی ،رشکت فرآب

چکیدهطرح

گاورنر نیروگاه به عنوان قلب نیروگاه ،حساسترین ســامانه کنرتلی نیروگاه بوده که اهمیت ویژهای در صنایع
نیروگاهی دارد .این تجهیز برای همه نیروگاههای قدیم وجدید کشــور به صورت کامل از کشورهای اروپایی و
امریکایی تامین میشده است.
گاورنرهایجدید از نسل هیدرو الکرتیک بوده که شــامل یک سامانه هیدرولیک رسو دقیق بوده و یک یا چند
تابلو کنرتل که شامل پی ال ســی ،کارتهای وروردی خروجی ،کارتهای خاص برای سنجش رسعت و توان
و  ...میباشد.
مطالعات این طرح از سال هشتاد و پنج رشوع شده و پس از بازدید از کشورهای صاحب فناوری ،مطالعه مراجع
و استانداردها ،بازدید از نیروگاههای موجود وجلسات فنی متعدد ،طی یک کار گروهی دانشگاه و صنعت ،پس
از هشت سال تالش ،اولین گاورنرهای نیروگاه ساخته شد و با بیشرتین حساسیت مطابق استاندارد ،توسط یک
شبیهساز آزمایش شد ،در نیروگاه ده مگاواتی آزاد نصب شد و حدود چهار سال از بهرهبرداری آنها گذشته است.
پس از آن ،با اغنا فنی رشکتهای مشاور ،سه دستگاه گاورنر برای نیروگاه دویست و ده مگاواتی داریان ساخته
و نصب و راهاندازی شد .همچنین سه دســتگاه گاورنر نیز برای نیروگاه یکصد و پنجاه و پنج مگاواتی رسدشت
ساخته ،آزمایش و تحویل شد که در حال آماده سازی برای نصب و راه اندازی میباشند.
نکته مهم در طراحی ،اســتفاده از تجهیزات تجاری رایج در بازار بوده که نیروگاههای کشور در آینده با مشکل
تامین لوازم یدکی روبرو نباشند.
در حال حارض این فناوری در کشور بومی سازی شده و در افق آینده ،نوسازی گاورنرهای قدیمی کشور و طراحی
و ساخت گاورنرهای نیروگاههایجدید در دستور کار قرار داده شده است.
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گروه تخصصی
فناوریهای
شیمیایی

رتبه سوم طرحهای توسعهای

عنوان طرح
استحصال فلز نیکل از کاتالیستهای مستعمل
نیکل دار به روش احیای الکتریکی
سازمان مجری

رشکت گسرتش فناوری خوارزمی
مناینده

مهندس حسن نوائی الوار

همکاران

امین مردانلو ،غالمرضا روح الهی ،سید محمد علی شفائی ،سید بهروز حسینی ،امین کریمی ،رضا فضلعلی و سارا محمودی

چکیدهطرح

این طرح به تولید صنعتی کاتالیستهای ریفرمینگ گاز طبیعی با استفاده از نیکل گرید کاتالیستی استحصالی
از کاتالیستهای مستعمل نیکلدار اختصاص دارد .در این روش پس از تهیه محلول سولفات و نیرتات نیکل
از کاتالیســتهای مستعمل نیکلدار مورد اســتفاده در صنایع مانند صنایع فوالد ،پرتوشیمی ،پاالیشگاهی،
شیمیایی ،روغن نباتی و غیره ،با اعاملجریان الکرتیکی ،فلز نیکل بر روی کاتد احیا میگردد و یا محلول نیرتات
نیکل مستقیام مورد استفاده قرار میگیرد .برای تهیه محلول سولفات نیکل با توجه به تنوع کاتالیستها ،پس
از دستهبندی آنها به دو نوع حاوی مواد آلی و فاقد مواد آلی ،دو روش متفاوت برای لیچینگ مورد استفاده قرار
میگیرد و پس از آن از روش الکرتووینینگ برای اســتحصال نیکل اســتفاده میگردد .تهیه محلول سولفات و
نیرتات نیکل به طور کلی به روش لیچینگ با اســید ســولفوریک یا نیرتیک ،خالصسازی به وسیله تغییر pH
محلول و رســوب ناخالصیها میباشــد .در بخش الکرتووینیگ نیز عوامل موثر در بهینهسازی انرژی مرصفی
و افزایش بازده مدنظر قرار گرفته اســت .نیکل اســتحصالی با خلوص بســیار باال که گرید کاتالیســتی است
سپس با حل شــدن مجدد در اسید نیرتیک و تنظیم دانســیته محلول و غلظت کاتیون نیکل ،در فرآیند تلقیح
پایه کاتالیســتهایی که از نیکل به عنوان فلز فعال کاتالیستی استفاده میکنند مورد استفاده قرار میگیرد.
این پایههای کاتالیســتی می تواند اکسیدهای آلومینیوم ،منزیم یا آلومینات منیزیم و آلومینات کلسیم باشد.
پایههای کاتالیستی با قرار گرفنت در محلول نیرتات نیکل تولیدی در دما و فشار مشخص مخزن تلقیح ،در مدت
زمان تعیین شده تلقیح شده و نیکل به صورت محلول نیرتاته درون حفرات این پایههای کاتالیستی که تخلخل
باالیی نیز دارند ،وارد میشود .آب آزاد و بخشی از آب ساختاری محلول درون حفرات سپس با خشک شدن در
خشک کن از کاتالیست خارج شده و ســپس نیکل به فرم اکسیدی پس از کلسینه شدن در دماهای باال درون
حفرات کاتالیستی نشانده میشود .این عملیات تلقیح ،خشک کردن و کلسیناسیون ممکن است چندین بار
تکرار شود تا به مقدار مشخص نیکل دست پیدا شــود .این کاتالیستها در ریفرمرهای واحدهای پرتوشیمی،
فوالد و پاالیشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد.

سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی
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مشتقاتمختلفخالصنیکلبدستآمدهازبازیابیکاتالیستهایمستعملوانواعمختلفکاتالیستریفرمینگگازطبیعی

برگزیده موفق در تولید ملی

عنوان طرح
تجاری سازی سامانه های انتقال نوری SDH
مناینده

برگزیده بیست
و هفتمین
جشنواره
بینالمللی
خوارزمی

دکرت محمد رضا پاکروان
نام رشکت
همکاران

رشکت پرتو متاس نوین (پرمان)
آقایاندکرتمحمدرضاموحدین،دکرتسیدآرشمجد،مهندسهادیامامیآرندی،مهندسسعیدبخشی
مهندسکیارشکیامرز،مهندسمحمدمهدیپاکروان،مهندسسیدحمیدنظریهاشمی،مهندسرضاآزاد
مهندسحامدکاشانی،مهندسشهراممرادی،مهندسمرتضیصادقی،مهندسعلیروزبهانیوخانمفاطمهسحابینیا

چکیدهطرح

رشکت پرتو متاس نویــن (پرمان) در ســال  1380با هدف اعتالی دانــش فنی و توامنندیهــای ملی در حوزه
فناوریهای پیرشفته مخابراتی توســطجمعی از اساتید دانشگاهی تشــکیل گردید .زمینه فعالیت این رشکت،
طراحی و تولید ســامانههای مخابرات نوری و شبکههای دیتا اســت .رشکت پرتو متاس نوین تاکنون محصوالت
متنوعی طراحی و تولید منوده اســت و ســامانههای تولیدی آن در شــبکههای مخابراتی مورد بهرهبرداری قرار
گرفتهاند .ســامانههای انتقال نوری  SDHطراحی و تولیدی این رشکت در ردههای مختلفی و برای کاربردهای
متنوعی ارایه میشــوند .در این ســامانهها قابلیت پشــتیبانی از رسویسهای  TDMمبتنی بر واسطهای  E1و
 64/16/4/1-STMارایه میشود .همچنین ،رسویسهای اطالعات  Ethernetمبتنی بر پردازش بستهای و با قابلیت
پشتیبانی از رسویسهای متنوع در نرخهای  Ethernet 100Mbps/1Gbps/10Gbpsبه مشرتیان ارایه میشود.

ویژگیهای رشکت در تجاری سازی طرح

سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی

رشکت پرتو متاس نوین با ارایه نرم افزارهای مدیریت سامانه و مدیریت شبکه ،این امکان را برای کاربران فراهم
مــی مناید تا بتوانند عملیات مورد نیاز برای راهربی و بهره برداری و پایش موثر شــبکه را به خوبی و با داشــن
قابلیتهای متنوع و آسان انجام دهند .طراحی و پیاده سازی این نرم افزارها در رشکت پرمان انجام شده و لذا
ویژگی های مورد نظر کاربران متناسب با نیازها و اولویتهای آنان در این سامانه توسعه یافته و ارایه میشوند.
محصوالت رشکت پرتو متاس نوین مبتنی بر استانداردهای بیناملللی طراحی و تولید می شوند و دارای کیفیت
باال در طراحی ،دقت عملکرد باال و قابلیت اطمینان باالیی هستند .توجه به کیفیت در حوزههای فنی و اجرایی،
یکی از محورهای مهم فعالیت در رشکت پرتو متاس نوین بوده است و در همین راستا ،محصوالت مختلف این
رشکت پس از گذراندن مجموعه وســیعی از آزمایشهای فنی و عملیاتی ،تاییدیههای الزم را از سازمان تنظیم
ارتباطات و مقررات رادیویی دریافت منودهاند.
رشکت پرتو متاس نوین ،با ارایه محصوالتی که دارای فناوریهای بســیار پیرشفتهای هستند ،مرزهای دانش
و فناوری ملی را توســعه داده است .کیفیت باالی عملکرد محصوالت ارایه شــده این رشکت به همراه پشتیبانی
و خدمات پس از فروش موثر و کارآمد موجب شــده اســت که عوامل مخابراتی کشور به بهره برداری از محصوالت
ایرانی عالقمند شده و از این محصوالت در شبکههای مخابراتی خود بهرهمند شوند .به این ترتیب ،عالوه بر کاهش
وابستگی به رشکتهای خارجی ،کیفیت ارایه خدمت افزایش یافته و هزینه مشرتیان نیز کاهش یافته است.
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گروه تخصصی
زیست فناوری و
علوم پایه پزشکی

پژوهشهایبنیادی

عنوان طرح
مطالعه عملکرد پروتئینها با استفاده از روش
اسپکترومتری جرمی و پروتومیکس
پژوهشگر

پروفسورجان یتس
کشور

آمریکا

رشته

زیست فناوری

موسسهعلمی

موسسهپژوهشیاسکریپس

چکیدهطرح

زمینه تحقیقاتی پروتومیکس توســط دو اخرتاع کلیدی پدید آمده است که شامل تعیین توالی پپتیدها توسط
اســپکرتومرتیجرمی وجستجوی بانکهای اطالعاتی در مقیاس وسیع اســت .این همگرایی منجر به ایجاد
و توسعه روش پروتومیکس شده است که تحول جدیدی در تحقیقات زیست شناسی سلولی و مولکولی ایجاد
کرده و در رستارس جهان برای مطالعات پروتئومیک مورد استفاده قرار میگیرد .این روشها امکان مطالعه در
مقیاس وسیع برای شناسایی اجزای کمپلکسهای پروتئینی در میکروارگانیسمها و سلولهای پستانداران را
فراهم کرده است ،تقریباً هر ارگانلی در سلولهای پروکاریوتی و یوکاریوتی با استفاده از روشهای پروتومیکس
شناسایی شده است .هم اکنون آنالیزجامع و کامل ســلولها و بافتها به منظور درک تفاوتهای بین حالت
بیامر و سامل انجام شده است .این روشها اثرات قابل توجهی در مطالعه رسطان ،ماالریا ،سیستیک فیربوزیس
و بسیاری بیامریهای دیگر داشــته و منجر به درک بهرت و عمیقتر از بیامری و فرآیندهای بیامری شدهاست.
به عالوه این فناوریها باعث ایجاد یا توسعه رسیعتر زمینههای دیگر از جمله زیست شیمی ،متاپروتومیکس،
پالئوپروتومیکس و کشف بیومارکرهای بیامریها به منظور تشخیص رسیع و دقیق شده است.

زندگی نامه

سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی
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پروفسور جان یتس در موسسه پژوهشی اسکریپس مشغول به کار میباشــند .تحقیقات ایشان شامل توسعه
روشهــای آنالیز مخلوطهای پروتئینی توســط اســپکرتومرتی جرمی و مطالعات زیســت شناســی از جمله
پروتئومیک شده اســت .ایشــان مخرتع اصلی نرم افزار  SEQUESTبه منظور ارتباط اطالعات اسپکرتومرتی
جرمی به توالیهای موجــود در بانکهای اطالعاتی و همچنین توســعه دهنــده روش پروتومیکس به منظور
تحلیل کمپلکسهای پروتئینی ،تغییرات پس از ترجمه ،تحلیل ارگانلها و تحلیل کمی بیان پروتئین به برای
کشف زیست شناسیجدید را توســعه دادهاند .ایشان برندهجوایزی ازجملهجایزه تحقیقاتی ، ASMSجایزه
 Edmanدر شــیمی پروتئین ،برنده  ASMS Biemann Medalبودهاند و نیزجایزه HUPO Distinguished
 Achievementدر پروتئومیک ،جایــزه  Herbert soberاز  ،ASBMBجایزه  Christian Anfinsenاز جامعه
پروتئین،جایزه  ACSدر شیمی تجزیه در ســال ،۲۰۱۵جایزه  Ralph N. Adamsسال  ۲۰۱۵در شیمی بیو
آنالیتیکال و مدال  Thomsonسال  ۲۰۱۸را از  IMSFدریافت کردهاند.

عنوان طرح
درک پاتوبیولوژی آسم و اختالالت مرتبط

پژوهشهای بنیادی

گروه تخصصی
علوم پزشکی

پژوهشگر

پروفسوراستفانهولگیت
کشور

انگلستان

رشته

ایمونوفارماکولوژی

موسسهعلمی

دانشگاهساوتهمپیتون-دانشکدهپزشکی

چکیدهطرح

با مطالعات سلولی و مولکولی در مورد بیامری آسم ،اهداف درمانی نوینی برای این بیامری مشخص میگردد .افزایش
مرگ ناشی از آسم در دهههای 1970-80بهدلیل استفاده بیش از حد از بتا آگونیستهای گشاد کنندههای برونش
موجب گردید تا پروفسور استفان هولگیت تحقیقات وسیعی را در زمینه شناخت مکانیسمهای آسم و زمینههای درمانی
جدید آغاز کند .وی ژن عامل ایجاد التهابات و همچنین تغییرات ساختاری در بافتهای راههای تنفسی در بیامری آسم
را کشف کرده و نقش اپیتلیوم راههای هوایی در این فرایندها را مشخص منوده است .ازجمله دستاوردهای ایشان در این
مسیر شامل شناخت نقش ماست سلها در بیامری آسم انسانی و ارتباط فعالیت ماست سلها و فراخوانی لوکوسیتها
(بهخصوصائوزینوفیلولنفوسیت )Thelper2بهمحلراههایهوایی.شناختاپیتلیومبهعنوانعاملمهمواصلیدر
پاتولوژیآسمونقشآندرایجادالتهابمزمنوحادوهمچنینتغییراتساختاریدرراههایهواییدربیامریآسممزمن.
مشخص منودن نقش اپی تلیوم برونش به عنوان یک پاسخ زخم مزمن اپی تلیوم که نه تنها به افزایش التهاب مرتبط است
بلکه به افزایش حساسیت سایر موارد مانند عفونتهای ویروسی و آلودگیهای هوایی نیز مرتبط میباشد .فعالسازی
واحدهای تروفیک مزانشیم اپی تلیال مشابهه آنچه که در مورفوژنزیس ریهجنین رخ میدهد نیز موجب ایجاد و تداوم
التهاب مزمن در راه های هوایی و تغییرات ساختاری بافتی میشود .کشف برگشت پذیری تغییرات ساختاری در راههای
هوایی که با مشخص شدن مهار  ADAM33به عنوان یک فرصت درمانیجدید برای ایجاد تغییر در تاریخ درمان آسم
انسانی رقم خورد .شناسایی نقش ویروسها به ویژه رینوویروس در علل تشدید آسم .کشف نقص در تولید اینرتفرون بتا
توسط اپی تلیوم در بیامری آسم که منجربه تشدید آسم ویروســی میگردد .این کشف منتهی به توسعه اینرتفرون بتا
استنشاقی دردرمان تشدید آسم ویروسی شد که در حال حارض در مراحل کارآزمایی بالینی قرار دارد.

زندگی نامه

سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی

پروفسور هولگیت عضو شورای پژوهشی ،پزشکی و بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه ساوت همپیتون میباشد و به عنوان استاد
بالینی ایمونوفارماکولوژی در آن دانشکده فعالیت میمناید .پس از امتام تحصیالت پزشکی خود در لندن ،برای کسب مهارت در
زمینهبیامریهایآلرژیکدوسالدردانشکدهپزشکیهارواردفعالیتکرد.سپسدرسال 1980بهساوتهمپیتونبازگشتویک
گروه تحقیقاتی که در زمینه فرآیندهای عفونی ناشی از آسم و بیامریهای مرتبط با آن فعالیت میکردند ،تشکیل داد .وی چندین
افتخار وجایزه بیناملللی کسب منود ،ازجملهجایزه پل اهرلیخ از آکادمی آسم ،آلرژی و ایمونولوژی بالینی،جایزه تشخیصجامعه
قفسه سینه در زمینه پیرشفتهای علمی،جایزه ویلیام فرانکلند برای آلرژی بالینی و مدال انجمن قفسه سینه بریتانیا و دارای بیش
از یک هزار مقاله است.
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گروه تخصصی
مواد ،متالورژی و
انرژیهای نو

پژوهشهای کاربردی

عنوان طرح
طراحی و توسعه مواد مزوپور جهت دار به منظور
استفاده در کاتالیستها ،سنسورها و محیط زیست
پژوهشگر

پروفسور دانگ یوآن ژائو
کشور

چین

رشته

مواد و متالورژی ،شیمی

موسسهعلمی

دانشگاه فودان

چکیدهطرح

تحقیقات پروفســور ژائو در زمینه طراحی و توســعه مواد مزوپورجهتدار به منظور اســتفاده در کاتالیســتها،
سنســورها و محیط زیســت متمرکز اســت .ایشــان در زمینه مــواد مزوپورجهــتدار درجهان پیــرو بوده و
دستاوردهای بســیار بزرگی در این زمینه عرضه داشتهاند .آقای پروفسور ژائو خانوادهای از مواد مزوپور نوین را
عرضه منوده اســت که امروزه در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است .این تحقیقات تاکنون منجر به
ثبت پنجاه اخرتاع در کشورهای چین و ایاالت متحده آمریکا شده است.

زندگی نامه

پروفسور دانگ یوآن ژائو در ژوئن سال  1963در کشــور چین به دنیا آمده است .ایشان دانشنامه دکرتی خود
را در رشته مهندسی شیمی در سال  1990از دانشــگاه جیلین کشور چین دریافت منوده است .پس از آن در
دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربارا به تحقیقات خود ادامه داده و در حال حارض به عنوان استاد ممتاز در دانشگاه
فودان کشــور چین به فعالیتهای علمی و تحقیقاتی مشغول است .ایشان عضو آکادمی علوم چین و آکادمی
جهانی علوم ( )TWASو رییس انجمن بیناملللی مواد مزوپور ( )IMMAمیباشد .آقای پروفسور ژائو درحال
حارض رس دبیر ارشد مرکز تحقیقات  ACSمیباشد .او دارای بیش از ششصد و هشتاد مقاله مروری در مجالت
معترب در زمینه شیمی و متالورژی است.

سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی

20

طرحهای توسعهای

عنوان طرح
سامانه تصویر برداری پیشرفته ترکیبیPET/MRI

گروه تخصصی
برق و کامپیوتر

پژوهشگر

پروفسور حبیب زایدی
کشور

سوییس

رشته

فیزیکپزشکی

موسسهعلمی

بیامرستاندانشگاهژنو

چکیدهطرح

با اســتفاده از روشهای تصویربرداری مولکولیجدید که گروه تحقیقاتی ما در آن پیرشو است ،ابزارهای نوین
تصویربرداری چند منظوره را برای کاربردهای بالینی و پیش بالینی و تصویربرداریهای کمی پیرشفته به طور
خاص مورد تحقیق قرار گرفته است .معرفی سامانه تصویربرداری ترکیبی  ،PET/MRIتوسعه بیشرت راهکارهای
پیرشفته برای تصویربرداریهای کمی و استفاده از این فناوری در طراحی درمان هدایت شده به وسیله تصاویر
در پرتودرمانی را رقم زد ،زمینهای که این گروه تحقیقاتی ،چندین کار مشابه را به انجام رسانیده است .سامانه
 PET/MRI Ingenuityمجهــز به فناوری زمان پرواز ،یک ســامانه تصویربرداری ترکیبی متام بدن اســت که
ترکیبی از ســامانه  PET Gemini / MRI Achivaمیباشد .این طراحی ترکیبی موفق شده است تاثیرپذیری
دو ســامانه  PETو  MRIاز یکدیگر را در عملکــرد ترکیبی به حدی کاهش دهد که عملکرد هر ســامانه معادل
عملکرد ذاتی آن به صورت تنها بوده ،در حالی که تغییری در چرخه تصویربرداری بیامر ایجاد نشــده و عملکرد
سامانه ترکیبی و کیفیت تصاویر ترکیبی حاصل در سطح عالی حفظ شده است .این اولین سامانه تجاری شده
تصویربرداری ترکیبی متام بدن به شیوه  PET/MRIمیباشــد .در آینده نزدیک مزیتهای تصویربرداری این
سامانه ترکیبی در کاربردهای پزشکی ،اهمیت این سامانه را بیشرت و بیشرت خواهد منود.

زندگی نامه

پروفسور زایدی فیزیکدان و رسپرست آزمایشگاه تصویربرداری و عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی در دانشگاه
ژنو میباشد .همچنین او استاد فیزیک پزشکی در دانشگاه گرونینگ ،هلند است .در کنار آن به عنوان استاد
فیزیک پزشکی و تصویربرداری مولکولی در دانشگاه سوترن دامنارک و دانشگاه  IASفرانسه همکاری میمناید.
او در توسعه راهکارهای تصویربرداری برای تحقیقات بیومرتیک بین رشتهای و تشخیص بالینی پیرشفته نقش
شایستهای دارد.
دستاوردهای علمی او توسطجامعه پزشکی تصویر برداری مورد تایید قرار گرفته است .پروفسور زایدی ب ه عنوان
سخرنان اصلی در یکصد و پنجاه سخرنانی در سطح بیناملللی دعوت شدهاند و دارای بیش از دویست و پنجاه
و دو مقاله مروری در مجالت برجسته میباشند .همچنین م ًولف چهار کتاب درسی نیز میباشد.
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گروه تخصصی
زیست فناوری و
علوم پایه پزشکی

عنوان طرح
زیست شناسی و طب فشارهای روحی
و اختالالت مربوط

طرحهای توسعهای

پژوهشگر

پروفسورجورج کروسوس
کشور

یونان

رشته

پزشکیبالینی

موسسهعلمی

دانشگاه ملی و کاپودیسرتیاس آتن

چکیدهطرح

فعالیتهای پژوهشــی پروفسورکروسوس بهطور عمده در زیستشناســی و طب فشارهای روحی و اختالالت
مربوط در بدن انســان و فیزیولــوژی و پاتوفیزیولــوژی محــور هیپوتاالموس-هیپوفیز -آدرنــال ( )HPAو نیز
عملکردهای ملکولی هورمون اصلی محور فوق یعنی کورتیزول میباشــد .ایشــان بــر روی نقشهای کلیدی
واسطههای فشــارهای روحی در سازگاریهای انســان با محیط از طریق فرآیندهای غدد درون ریز ،رفتاری و
فیزیکی -انرژتیک کار کرده و همچنین در شناخت عملکردهای بیامریزایی این واسطهها در ایجاد مهمرتین
آسیب های جوامع امروزی با آمارهای باالی مرگ و میر ،نقشی تعیین کننده داشته است .او همچنین سهمی
بســزا در افزایش درک انســان از رفتارهای ملکولی گلوکوکورتیکوییدها و اثرات آنها بر ژنوم و اپی ژنوم داشته
است ،که مشخص کننده رشکت داشــن آنها در فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی انســانی است .در مقام عمل و
کاربرد مطالعات پروفسور کروسوس بر روی روشهایی برای بررسی ،طبقهبندی ،تشخیص و درمان اختالالت
درون ریزی محور  ،HPAمانند سندروم کوشــینگ و بیامری آدیسون نقشی مفید و تعیین کننده داشته است.
کارهای تجربی او افقهایجدیدی را برای درک بهرت دانشمندان از گسرته وسیعی از بیامریهای پیچیده انسان
که ناشی از فشارهای روحی انسان هستند ،گشــوده است ،مانند افرسدگیهای مالیخولیایی ،فصلی ،پس از
زایامن و بعد از تروما ،اختالالت اشتها ،سندروم بســیار شایع چاقی استئوسارکوپنی -متابولیک ،بیامریهای
روان تنی ،اختالالت خواب ،بیامریهای التهابی -خود ایمنی و بیامریهای آلرژیک .تاثیر او در طیف وسیعی
از علوم زیست پزشکی و طب نظیر طب اطفال ،طب داخلی ،روانپزشکی ،روانشناسی ،آلرژی ،طب خواب ،طب
روان تنی ،تولید مثل و رسطان شناسی گسرتده است.

زندگی نامه
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پروفسور کروسوس متخصص اطفال و غدد درون ریز ،دارنده صندلی یونسکو در سالمت نوجوانان ،مدیر موسسه
تحقیقاتی دانشگاه بهداشــت و درمان مادران و کودکان در دانشگاه ملی و مدرسه پزشکی کاپویر در دامنارک
است .وی رئیس سابق اولین بخش طب اطفال  NKUAو رئیس بخش اطفال و غدد درون ریز تولید مثل موسسه
ملی سالمت کودکان و توسعه انسانی بود .ویجوایز بیشامری ازجملهجایزه فردکاندرا کوخ کسب کرده است.
همچنین یکی از اعضای آکادمی اروپا و آکادمی ملی پزشکی امریکا است.
پروفسور کروسوس دارای بیش از هشتصد مقاله بوده و در تالیف کتب پزشکی زیادی مشارکت داشته است.

اخرتاع و نوآوری

عنوان طرح
توسعه فناوری نانو سیمهای نیمه هادی
برای تبدیل و ذخیره انرژی

گروه تخصصی
فناوری نانو

پژوهشگر

پروفسور پیدانگ یانگ
کشور

آمریکا

رشته

مواد و شیمی حالتجامد

موسسهعلمی

دانشگاهبرکلی

چکیدهطرح

پروفسور یانگ یکی از پیشــگامان عرصه نانو فناوری در زمینه ساخت و بکارگیری نانوسیمهای نیمه هادی در
تبدیل و ذخیره ســازی انرژی ،فتوســنتز مصنوعی و بازیافت انرژی گرمایی میباشد .کشــف او در زمینه لیزر
ماورای بنفش در دمای اتاق با اســتفاده از نانوســیمها منجر به ایجاد دریچهایجدیــد برای تحقیقات در این
زمینه گردید ،که ارجاع بیش از ده هزار مقاله به کار ایشان را به همراه داشت .نانوسیمهای اکسید نئوبیوم نیز
یکی از ترکیبات کلیدی بود که باعث کشــف یک نوع پروب نوری به منظور ترکیب میکروسکوپ فلوئورسانس با
میکروســکوپ نیرویی گردید .یکی دیگر از زمینههای تحقیقاتی گروه پروفسور یانگ ،بکارگیری نانوسیمها در
سلولهای فتوولتائیک بود و در پی آن طراحی سامانههای نانو به منظور تجزیه فتوکاتالیستی آب میباشد.
از یافتههایجالب توجه این گروه تحقیقاتی ،تلفیق سامانههای مبتنی بر نانوسیم با میکروارگانیسمها به منظور
توسعه فرآیند فتوســنتز و در نتیجه توسعه ســامانههای بیوهیربید مواد معدنی -کاتالیستهای بیولوژیکی به
منظورجذب دی اکســید کربن و تبدیل آن به سوخت میباشــد .دکرت یانگ ،مطالعات تجربی بسیارجالب و
در خور توجهی را در گسرتش دامنه کاربرد نانوســیمهای نیمههادی انجام داده و درک عمیقی از خواص این
ترکیبات را به دست آورده و کاربردهای مختلف آنها در زمینه فناوری نانو را کشف منودهاست.

زندگی نامه

پروفســور پیدانگ یانگ دانش آموخته رشته شیمی از دانشــگاه علوم و فناوری چین در سال  1993است .او
در سال  1997دکرتای خود را در رشــته شیمی از دانشــگاه هاروارد دریافت کرد .همچنین از سال  1997تا
سال  1999تحقیقات پسادکرتا خود را در دانشگاه سانتاباربارای کالیفرنیا گذراند و سپس در دانشگاه برکلی
کالیفرنیا به عنوان استادیار مشغول به کار شد .مثره فعالیتهای علمی و تحقیقاتی ایشان ،چاپ بیش از سیصد
و چهل مقاله در مجالت بســیار معترب با تعداد ارجاعات بیش از یکصد هزار مورد ،ســی و پنج ثبت اخرتاع و راه
اندازی سه رشکت دانش بنیان بوده است.
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گزارش دبیرخانه

سی و دومین جشنواره
بینالمللیخوارزمی

گزارش دبیرخانه
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آئینه تمام نمای دستاوردهای علمی کشور
چهل سال پس از پیروزی انقالب اسالمی
جشنواره بیناملللی خوارزمی رهیافت سنجیدهای برای شناسایی و معرفی طرحهای برتر ملی و
قدردانی از دانشمندان  ،پژوهشگران و نوآورانی است که با دانش و نوآفرینیهای ذهنی و عملی
خود دنیای پرتالطم امروز را به سویی روشنتر و امنتر میبرند .افرادی که با کنکاش و شناخت
بیشرت کائنات و قوانین حاکم بر آن و توسعه علمی در زمینههای بهداشت و سالمت ،کشاورزی،
منابع غذایی ،محیط زیست ،علوم مهندسی ،ارتباطات ،مواد و عنارص ،آب و خاک و کیهان و ...
آسایشی بیشرت را برای مردمان خود و دیگر ملل محقق میسازند.
اینجشــنواره که بنیان آن پس از پیروزی انقالب اسالمی در ســال  1366نهاده شد اکنون به
عنوان با سابقهترین جشنواره علمی جمهوری اسالمی ایران ،ســه دهه افتخار آمیز از برگزاری
مستمر و موفقیت آمیز را پشت رس نهاده است.
جشــنوارهای که رضورت برگزاری ،اهمیت و چشــمانداز دســتاوردهای بلند مدت آن از هامن
نخستین دوره چنان روشن بود که به رسعت مورد توجه باالترین مقامات اجرایی کشور و وزارت
فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفت .به گونهای که رسم امضا و اهدای مستقیم لوح تقدیر توسط
رئیسجمهور وقت (مقام معظم رهربی) در فرآیند برگزاری آن تثبیت شد.
مایه خوشوقتی است که آن نهال نوپا طی سالهای متامدی با تالش همه مدیران و عوامل علمی
و اجرایی برگزاری آن در ســازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و حامیت متامی وزیران و
مدیران ارشد وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری در همه ادوار ،به درختی ریشهدار ،رشید و پر مثر
تبدیل شده است.
اینجشنواره وزین طی سی و دو دوره برگزاری  ،از میان بیست هزار طرح تحقیقاتی رشکت کرده
در رقابت هزار طرح بنیادی ،کاربردی ،توسعهای و اخرتاع و نوآوری را به عنوان برگزیده بهجامعه
علمی کشور معرفی منوده است که  79درصد آن طرحهای داخلی و  21درصد آن از طرحهایی
است که توسط دانشمندان خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه منودهاند.
با توجه به اینکه برای به مثر رسیدن تعداد زیادی از این طرحها بیش از یک نفر به عنوان مجری
یا همکار فعالیت داشته که نامشان در فهرست همکاران هر طرحجای دارد به راحتی می توان
برآورد منودجامعه برگزیدگانجشــنواره خوارزمی اجتامعی چند هزار نفره اســت.جامعهای با
ظرفیت فوق عالی از دانش ،پشــتکار ،تجربه ،خالقیت  ،مدیریت و خودباوری که موتور محرکه
ارزشمندی برای شتاب بخشیدن به پیرشفتهای علمی و فناوری کشور محسوب میشوند.
جســتجو و تورق فهرســت بلند برگزیدگان ،داوران ،اعضــای گروه های تخصصــی و ارزیابان
طرحهای پژوهشــی اینجشــنواره برای هر صاحب نظر و اســتاد زمینههای تخصصی ،دهها و
دهها نام آشنا را به چشم میآورد که قضاوت درباره ارزش  ،کارایی ،هدفمندی ،تاثیرگذار بودن
و پویایی جشنواره بیناملللی خوارزمی را آسان میمناید.
بایگانی دبیرخانهجشــنواره با متامی پروندهای رشکت کننده در هــر دوره ،بایگانی عکسها،
فیلمها ،خربنامههای دورهای ،ویژهنامههای چند دههای ،آیین نامههای برگزاری  ،آیین نامههای
اجرایی ،مستندات متعدد چاپی و الکرتونیکی ،گزارشهای خربی نوشتاری و تصویری که پی
در پی در این خصوص منترش شــدهاند ،بانک اطالعاتی ارزشــمندی را در اختیار ما گذاشــته
است که پایشگری و رصد منودار توســعه علمی ،گرایشهای تحقیقاتی و صعود و سقوط اقبال
به زمینههای علمی کشــور را در  40سال گذشــته ممکن میســازد که اگر ظرفیتهای قابل
بهرهبرداری حضور بیش از  200دانشــمند خارجی و ایرانی مقیم خارج ،از  50کشــورجهان را
نیز به آن اضافه کنیم دیگرجشــنواره بیناملللی خوارزمی یک عملکرد سازمانی ،یک سیاست
وزارتخانهای و یا رصفا یک هامیش بیناملللی علمی نخواهد بود.جشنواره بیناملللی خوارزمی
آینه متام منایی از پویایی علمی  ،خودباوری دانشپژوهان و فناوران ایرانی و تالش مستمر ایران
اسالمی در هدایتجوانان و پژوهشگران برای دستیابی به بهرتین راههای توسعه پایدار است.
در سی و دو سال گذشته نود و شش نهاد و سازمان دولتی و خصوصی ،علمی و اقتصادی ،ملی
و بیناملللی در فهرست حامیان مادی و معنوی اینجشنواره قرار گرفتهاند که این نیز شاخص
دیگری برای سنجش اعتبار ،پویایی و اثرگذار بودنجشنواره است.

فرآیند اجرایی

سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی

پنج بخش رقابت در جشنواره بیناملللی خوارزمی عبارتند از:
طرحهـــای داخلـــی ،طرحهـــای خارجـــی ،طرحهـــای ایرانیـــان مقیـــم خـــارج ،طـــرح
برگزیـــده موفـــق در تولیـــد ملـــی (بـــرای طرحهـــای تجـــاری شـــده از میـــان برگزیـــدگان
دورهه ــای قب ــل) و برگزی ــده وی ــژه (ب ــرای تکری ــم فرهیخت ــگان و دانش ــمندان ایران ــی ک ــه
ب ــا ی ــک عم ــر ت ــاش موث ــر در زمین ــه علم ــی خ ــود ب ــه آبادان ــی ای ــن م ــرزو ب ــوم هم ــت
گامشـــتهاند).
جش ــنواره بینامللل ــی خوارزم ــی در محوره ــای اصل ــی پژوهشه ــای بنی ــادی ،کارب ــردی،
طرحهـــای توســـعهای ،اخـــراع و نـــوآوری در گروههـــای تخصصـــی مهندســـی بـــرق
وکامپیوتـــر ،مکانیـــک ،مکاترونیـــک ،فناوریهـــای شـــیمیایی ،فنـــاوری نانـــو ،مـــواد،
متالـــورژی و انرژیهـــای نـــو ،فنـــاوری اطالعـــات ،صنایـــع و مدیریـــت فنـــاوری ،زیســـت
فن ــاوری و عل ــوم پای ــه پزش ــکی ،کش ــاورزی و مناب ــع طبیع ــی ،محی ــط زیس ــت ،عل ــوم پای ــه،
عم ــران ،هوافض ــا ،مع ــاری و ش ــهر س ــازی ،ه ــر ،عل ــوم پزش ــکی و نظای ــر آن در س ــطح
ملـــی و بیناملللـــی فعالیـــت میمنایـــد.
فراخـــوان پذیـــرش طرحهـــا در ســـی و دومیـــنجشـــنواره بیناملللـــی خوارزمـــی در
فروردی ــن م ــاه ،از طری ــق وب ــگاهجش ــنواره و س ــایر مس ــیرهای اطالعرس ــانی الکرتونیک ــی
و پســتی در داخــل و بــه چهــار زبــان انگلیســی ،آملانــی ،فرانســوی و اســپانیایی در خــارج
از کش ــور آغ ــاز گردی ــد و ثب ــت ن ــام متقاضی ــان در مهرم ــاه خامت ــه یاف ــت .طرحه ــای ارای ــه
ش ــده ب ــر حس ــب موض ــوع ،بهص ــورت الکرتونیک ــی از طری ــق س ــامانه ب ــرای ارزیاب ــی ب ــه
هجـــده گـــروه تخصصـــی ارســـال گردیـــد .کارشناســـان و اعضـــای هیـــأت علمـــی عضـــو
گروههـــای تخصصـــی طرحهـــا را بـــر اســـاس ماهیـــت و شـــاخصهای تعریـــف شـــده
ارزیابـــی منـــوده و طرحهـــای برتـــر بـــه هیـــأت داورانجشـــنواره بیناملللـــی خوارزمـــی
پیش ــنهاد گردی ــد.
در ای ــن دوره ازجش ــنواره دویس ــت و هفت ــاد و ی ــک ط ــرح داخل ــی و یکص ــد و ی ــازده ط ــرح
خارج ــی از چه ــل کش ــور جه ــان ب ــرای حض ــور در ای ــن رقاب ــت ثب ــت ن ــام منودن ــد .نتیج ــه
فعالی ــت چن ــد ماه ــه در هج ــده گروهه ــای تخصص ــی ،پیش ــنهاد بیس ــت و هف ــت ط ــرح
از س ــوی گروهه ــای تخصص ــی ب ــه هی ــات داورانجش ــنواره ش ــد.
هی ــات داوران ک ــه باالتری ــن رک ــن علم ــی و تخصص ــیجش ــنواره اس ــت وظیف ــه بررس ــی
علمـــی ،فنـــی ،ارزشـــی و رتبهبنـــدی طرحهـــای پیشـــنهادی توســـط گروههـــای
تخصص ــی را ب ــه عه ــده دارد .پ ــس ازجلســههای متع ــدد و دف ــاع گروهه ــای تخصص ــی
از طرحه ــای پیش ــنهادی ،تع ــداد ده ط ــرح ( )10داخل ــی و ش ــش ط ــرح ( )6خارج ــی از
دانشــمندان کشــورهای انگلســتان ،ســوئیس ،یونــان ،چیــن و آمریــکا بــه عنــوان برگزیــده
ســـی و دومیـــنجشـــنواره بیناملللـــی خوارزمـــی انتخـــاب گردیـــد.

گزارش دبیرخانه
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گزارش دبیرخانه

ی و دومین
ویژگیهای س 
جشنواره بینالمللی خوارزمی
این دوره عالوه بر متام فعالیتهایی که برای سیاستگذاری ،برنامهریزی ،اجرای مؤثر فرآیندها ،نظارت
دقیق بر عملکرد گروههای تخصصی ،ارتقا و به روز رسانی ســامانه ثبت نام الکرتونیکی و  ........به
انجام میرســد و در هر دوره اجرای آن ها رضورت دارد ســه برنامه دیگر نیز به مرحله پیاده ســازی و
بهرهبرداری رسید.

راه اندازی سامانه ثبت نام الکترونیکی برای شرکت کنندگان خارجی و
ایرانیان مقیم خارج از کشور
اگرچه سامانه ثبت نام الکرتونیکی از سالها پیش برای فارسی زبانان و رشکت کنندگان طرحهای داخلی
فعال بوده است ولی تا پیش از این دوره رشکت کنندگان از خارج از کشور میبایست پرسش نامه مربوط
را تکمیل و به دبیرخانه ارسال منایند سپس پرونده فیزیکی تشکیل و برای ارزیابی به گروه های تخصصی
ارسال می شد این تحول و به روز رسانی سامانه به زبان انگلیسی سبب گردید که هر فرد در خارج از کشور
پس از اطالع از فراخوان و ورود به سامانه براحتی بتواند اطالعات خود و طرح رشکت کننده را ثبت مناید
و در ضمن گردش امور برای ارزیابی و داوری نیز به صورت الکرتونیکی ادامه یابد.

پیاده سازی و تکمیل بانک اطالعاتی برگزیدگان جشنوارههای
بینالمللی و جوان خوارزمی
با اینکه از دوره هفتم به بعد هر سال خربنامههایجشنواره در هامن روز برگزاری مراسم در اختیار حارضین
در مراسم قرار میگیرد و نسخههایی از آن برای کتابخانههای مراکز دانشگاهی و پژوهشی و یا نهادها و
سازمانهای مرتبط ارسال میشود و در چند ســال گذشته نیز ویژهنامههایی به زبان فارسی و انگلیسی
فهرستهایی از برگزیدگان و عناوین طرحهای برگزیده را به صورت چاپی ارائه منودند ولی هموارهجای
خالی ســامانهای که در لحظه از طریق اینرتنت بتوان به آن دسرتســی یافت و بر اساس عنوان طرح ،نام
برگزیده  ،کلامت کلیدی ،زمینه موضوعی ،ســال برگزاری ،دورهجشنواره و  ......بهجستجوی اطالعات
پرداخت خالی بود .خوشبختانه امسال این مهم نیز با تالش همکاران دبیرخانه و دفرت فناوری اطالعات
به نتیجه رسید و در حال حارض این سامانه با بیش از  2000رکورد برای بازیابی اطالعات به زبان فارسی
و انگلیسی آماده بهره برداری است.

طراحی جدید تندیس کهربای خوارزمی
سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی
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با توجه به اینکه ســالها از طراحــی اولیه تندیس افتخارجشــنوارههایجــوان و بیناملللی خوارزمی
میگذرد و نقاط قوت و ضعف آن توسط دست اندرکاران و برگزیدگان به دبیرخانه منتقل شده بود در سال
جاری با به کارگیری هامن نشــانههای اصلی در فرمی شکیلتر ســبکرت و زیباتر طراحی شد و با عنوان
کهربای خوارزمی معرفی گردید.
در خامته از متامی پژوهشگران ،فناوران و نوآورانی که با ارایه طرح در این رقابت حضور یافتند همچنین
از اعضای هیات داوران ،اعضای گروههای تخصصی  ،ســتاد اجرایی و همه مدیران و همکاران سازمانی
که با تالش ،تخصص ،تعهد و پیگیریهای مسئوالنه خود امکان برگزاری باشکوه این دوره از جشنواره را
فراهم ساختند تشکر و قدردانی میمناییم.
دبیرخانه دامئی سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی
اسفند ماه1397
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تعداد طرحهای پذیرش شده در سی و دو دوره
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6

جمع

271

111

382

طرحهای برگزیده
سی و دومین جشنواره بینالمللی خوارزمی ــ بخش داخلی

ردیف

ماهیتپژوهش

گروهتخصصی

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

جمع

1

بنیادی

زیست فناوری و علوم پایه پزشکی

1

-

-

1

2

کاربردی

هرن

1

-

-

1

3

توسعهای

4

مواد ،متالورژی و انرژیهای نو

1

برقوکامپیوتر

-

مکاترونیک

-

فناوریهایشیمیایی

-

مکانیک
مکانیک

برگزیده موفق در تولید ملی
جمع

-

-

1

1

1

-

1

-

1

1

4

10

-

1

-

1

-

5

-

1

1

2
-

2
1
1

طرحهای برگزیده
سی و دومین جشنواره بینالمللی خوارزمی ــ بخش خارجی

ردیف
1

بنیادی

2

کاربردی

3

توسعه ای

4

اخرتاع و نوآوری

زیست فناوری و علوم پایه پزشکی

1

-

-

1

مواد ،متالورژی و انرژیهای نو

-

1

-

1

زیست فناوری و علوم پایه پزشکی

-

جمع

3

علومپزشکی

برقوکامپیوتر
فناوری نانو

1

-

-

1

-

-

1

-

1

-

3

0

-

1
1
1
1
6

سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی

ماهیتپژوهش

گروهتخصصی

رتبهاول

رتبه دوم

رتبه سوم

جمع
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اعضای هیات داوران
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دکرت علیرضا عشوری

دکرتعلیالیاسی

رییس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

دبیر سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی

دکرت فرشاد اخالقی

دکرت محمد حسین قزل ایاغ

دانشگاهتهران

دانشگاهامامحسینعلیهالسالم

دکرت سیداحمد رشافت

دکرت محمد علی اردکانی

دانشگاه تربیت مدرس

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

دکرت امیر عبداله

دکرت رضا فرجی دانا

دانشگاهصنعتیامیرکبیر

دانشگاهتهران

دکرت فواد فرحانی بغالنی

دکرتسعیدسمنانیان

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

دانشگاه تربیت مدرس

دکرت اسکندر زند

دکرتمحمدجعفرعبدخدایی

جهاددانشگاهی

دانشگاهصنعتیرشیف

دکرتمحمدتقیجغتائی

دکرتحمیدلطیفی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاهشهیدبهشتی

دکرت فرج اله مهنازاده

دکرتمحسنقامئیان

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

دانشگاهصنعتیرشیف

دکرتعلیرضااللهیاری
دبیر اجرایی سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی

گروههای تخصصی ،رؤسا و اعضای گروه

گروه تخصصی برق و کامپیوتر  /مهندسی نرم افزار و فناوری اطالعات
رییس گروه
دکرتمنوچهراقبال
اعضای گروه
مهندساحمدآقاجانی

مهندس داوود اختیارزاده

دکرت رشوین امیری

مهندس نوید بارصی

مهندسنرسینبورقانیفراهانی

مهندسزهراتوسلپناهی

مهندسعلیعباسخرسوی

مهندسفرهنگخیری

دکرت محمدرضا ذوالقدری

دکرت کریم رحامنی

دکرت سید وهاب شجاعالدینی

مهندس قاسم صدری

مهندسزهراعبدلیخوبانی

دکرت غالمرضا فراهانی

دکرتمحمدفیروزمند

دکرتسعیدگرگین

دکرتغالمرضامحمدخانی

مهندس لیال مرادی

دکرتوحیدرضانفیسی

مهندسزیبانیکآئین

گروه تخصصی مکانیک  /مکاترونیک  /هوافضا
رییس گروه
دکرت عباس اکربنیا

دکرتحسنعلیازگلی

دکرتمحمدامینی

مهندس آذر انوری

مهندسحمیدبختیاری

مهندسسهیالخوشنویسان

مهندسکیوانسیدینیاکی

دکرت علی صلواتی زاده

دکرت امین فرخ آبادی

مهندسحسینفضلی

دکرتحسینقدمیان

دکرتامیرحسینقرشی

دکرت داود کریمی علویجه

دکرتمحمدمهدیملکیان

مهندسمهرانهاشملو

سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی

اعضای گروه

35

گروه تخصصی فناوریهای شیمیایی /فناوری نانو
رییس گروه
دکرت ناهید خندان
اعضای گروه

سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی
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دکرت نرسین اروجزاده

مهندسطیبهامیدی

دکرتمحمدحسنایکانی

دکرت ذاکر بحرینی

دکرتعلیرضابصیری

دکرت هام ترابی زاده

دکرت مجیدجوامنرد

مهندسنازلیجوانی

دکرتمحمدحاجیابوالحسنی

دکرت راضیه حبیب پور

دکرتحسینرحامنی

دکرتسمیهرحیمیطبالوندانی

دکرت مریم رنجرب

دکرتسیدصاحبساداتحسینی

دکرتعلیرضاسدرپوشان

دکرت سهیال شکرالله زاده

دکرت انور شلامشی

دکرت اسالم کاشی

دکرتفرشتهگلمحمد

دکرت داود صادقی فاتح

دکرتعلیرضاصالحیراد

دکرت شهره صفارزاده متین

دکرتمحمدعابدی

دکرت فتح اله فرهادی

دکرتسیدمهدیلطیفی

دکرتسیدحیدرمحمودینجفی

مهندسسیدوحیدمرتضوی

دکرتسیداحمدمظفری

دکرت نیلوفر نارصی

دکرت زرین نرصی

گروه تخصصی عمران
رییس گروه
دکرتبنفشهزهرائی
اعضای گروه
دکرت زهرا اکربی

دکرتامیرمحمدرمضانیانپور

دکرت سید مهدی زهرائی

دکرت عباس قلندرزاده

دکرت علی کاوند

دکرتمحمدخانمحمدی
دکرت ایرج محمودزاده

گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی
رییس گروه
دکرت محمد زندی
اعضای گروه
مهندسامیرحسیناحدی

دکرت میرتا بازرگانی

دکرت مریم باقری ورزنه

مهندسرضاپناهی

دکرتبهرامتفقدینیا

دکرت بتول حسین پور

دکرت علی زنوزی

دکرتمحمدرضاسنجابی

دکرتسیدمحمدشتاببوشهری

دکرت شهریار رصامی

مهندسسیدعلیقائممقامی

دکرت مریم عطاپور

دکرت روزبه عباس زاده

مهندسیدالهلبافی

دکرتناهیدمژگانی

دکرتمجیدمعصومیان

مهندسمهنازمقدم

دکرت سارا میرزایی

مهندس احمد نوروزیان

دکرت فتانه یاری

گروه تخصصی علوم پزشکی
رییس گروه
دکرتسیدهملیحهصفوی
اعضای گروه
دکرتمحمدرضابختیاری

دکرتجمشید داودی

دکرتفرزانهعزیزمحسنی

دکرت مهناز هادی زاده

ح برگزیده موفق در تولید ملی
گروه تخصصی طر 
رییس گروه
دکرتعلیرضااللهیاری
اعضای گروه
آذر اورنگیان

دکرتمحمدعابدی

دکرتنگینفالححقیقی

مهندسعلیرضامرادی
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دکرت رویا یارائی
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گروه تخصصی زیست فناوری و علوم پایه پزشکی /محیط زیست
رییس گروه
دکرت عباس فرازمند
اعضای گروه
دکرت مهرداد آذین

مهندسزهرااصفهانی

دکرتحمیدهافقی

دکرت زهرا امینی بیات

دکرتمحمدرضابختیاری

دکرتناهیدبختیاری

مهندسسانازجعفری

دکرتخرسوحسینیپژوه

دکرت خرسو رستمی

دکرت داود زارع

مهندسفرزانهسالمی

دکرتگیتاسعادتنیا

دکرتمحمدسهرابی

علیشیخینژاد

دکرتملیحهصفوی

مهندسزهرهعمیدی

دکرتفرزانهعزیزمحسنی

دکرتمعصومهقبادنژاد

دکرت مهران کیانیراد

دکرت سعید میردامادی

دکرت مهناز هادیزاده

دکرتجعفرهمت
دکرت محسن واعظ

گروه تخصصی علوم پایه
رییس گروه

سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی
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دکرتعطاالهکوهیان
اعضای گروه
دکرت اکرب اسامعیلی

دکرتباقرباباعلی

دکرتبهنازبخشنده

دکرت سارا درباری کوزهکنان

دکرتمجیدسلیامنیدامنه

دکرت یارس عبدی

دکرت امیر قادرمرزی

دکرتعلیکنعانیان

دکرتفاطمهمحمدیپناه

دکرتمسعودمهجورشفیعی
دکرت مهدیار نورباال

گرو ه تخصصی هنر  /معماری و شهرسازی
رییس گروه
دکرتسعیدحقیر
اعضای گروه
مهندسجمشیدامامی

دکرت صداقتجباری

دکرت محمد حسن خادم زاده

دکرتسعیدخاقانی

دکرتمحمدستاری

دکرت ساسان فاطمی

دکرتاصغرکفشچیانمقدم

دکرت بهروز محمدکاری

گروه تخصصی مواد ،متالورژی و انرژیهای نو
رییس گروه
دکرتعلیکفلو
اعضای گروه
دکرت شاهرخ آهنگرانی

دکرتمحمداسامعیلیان

دکرت ولی اله دشتی زاد

دکرت مرجان رجبی

دکرتسید محمدزهرائی

دکرتحسینرسپولکی

دکرت فرزاد شهری

دکرت کوروش شیروانیجوزدانی

دکرت رضا غالمی پور

مهندسعلیاکربمتحدی

رییس گروه
دکرتحجتالهحاجیحسینی
اعضای گروه
دکرت نگار ارمغان

مهندسمحمدتقیانصاری

مهندسفرهادعباسی

مهندسبهمنفکور
دکرتنگینفالححقیقی
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گروه تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت فناوری
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اعضای ستاد اجرایی سی و دومین جشنواره بینالمللی خوارزمی

سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی
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دکرتعلیالیاسی

دکرت فواد فرحانی بغالنی

دکرتسید محمدزهرائی

دکرتسیدحیدرمحمودینجفی

مهندسفاطمهآورزمانی

آذر اورنگیان

مینابیدار

مختار کاظم زاده

ژیال معامری

محسنملکنیا

هادی صدرایی

زویارحیمی

فاطمهجسک

مژدهحسینی

علیرضااللهیاری

مهندسعلیرضامرادی

با تشکر از

خانمها دکرت سیده ملیحه صفوی ،دکرت فرزانه عزیز محسنی ،دکرت زهرا امینیبیات ،مریم
رضایی ،فاطمه میرصفی ،فریده غیاثوند ،زهره کبیــری و آقایان دکرت محمدرضا بختیاری،
دکرت فرزاد شهری ،دکرت سید احمد مظفری ،دکرت منوچهر اقبال ،محمد ربیع مهرعلیئی،
مهندس علیرضا واحدی ،مهندس علیرضا نامجو و سایر همکاران در اداره روابط عمومی،
اداره امور پشتیبانی و رفاه ،دفرت فناوری اطالعات و شبکه های علمی کشور ،اداره کل مالی و
دفرت حراست سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

پیام برگزیدگان خارجی دوره سی و یکم
پروفسور ماجد شرگی
من افتخار دارم کــهجایزه بزرگرتین ریاضیدان و محقق ایرانی را کســب کردهام .این
نشاندهنده اهمیتی اســت که مقامات ایرانی برای ترویج علم و استقرار عمیق آن در
سنت و فرهنگ مسلامنان ایرانی و عرب ،قائل هستند .من بسیار تحت تاثیر پتانسیل
ایران برای رشد علم و فناوری قرار گرفتم .دستاوردهای این کشور در این زمینه بسیار
شگفت انگیز است ،زیرا با توجه به رشایط کشور مجبور به توسعه زیرساختهای خود
بودند.
من از ســازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برای اینجایزه بســیار متشــکرم و
موفقیتهای بسیاری را برای مردم ایران آرزو میکنم.
استاد موسسه پلی تکنیک فدرال لوزان

پروفسور کاترینا گوس
این افتخار بزرگی است که امســال یکی از برگزیدگان جشنواره بیناملللی خوارزمی
هســتم .علم و فناوری میتواند از فرهنگهــا ،زبانها و مرزها فراتــر رود .من افتخار
میکنم که یکی از اعضای برگزیدگانجشنواره بیناملللی خوارزمی هستم .امیدوارم
اینجایزه منجر به همکاری علمی و تبادل دانشجو مابین ایران و اسرتالیا شود.
استاد دانشگاه نیو ساوت ولز اسرتالیا

بسیار مفتخر هستم که اینجایزه را دریافت میکنم و فرصت دیدن ایران را دارم .رفاه،
موفقیت و قدرت را برای ایران آرزو دارم .همچنین برای مردم ایران شــادی ،سالمتی و
ثروت آرزو میکنم.
استاد دانشگاه چینی هنگ کنگ

سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی

پروفسور جیانفانگ وانگ
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بخش
برگزیده ویژه

سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی
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معرفی بخش برگزیده ویژه
جشنواره بینالمللی خوارزمی

جشنواره بیناملللی خوارزمی در فراز و نشــیبهای بیش از سی سال برگزاری مستمر و هر ساله خود
تغییرات و تحوالتی را پشــت رس نهاد که هر یک نقش موثری در تقویت بنیانهای اجرایی آن داشت و
منصفانه میبایست اذعان منود متولیان علمی و اجرایی آن در هر دوره تالش بسیار منودند تاجوانهای
بر شاخسار رو به رشد آن بیافزایند و با ایجاد مسیرهای نوین و اصالح رویههای مناسب ،اهداف بلند این
جشنواره وزین را که هامنا کمک به توسعه علمی کشور از طریق شناسایی ،معرفی و تقدیر از پژوهشگران
و فناوران نوآور این رسزمین است محقق سازند.
در همین راستا و با توجه به قدر و منزلتی که اینجشنواره صاحب نام و اعتبار در بین اساتید ،پژوهشگران
و دانشپژوهان و فناوران صنعت کشور یافت از بیست و هفتمین دوره بخشی با عنوان "معرفی برگزیده
ویژه" به اینجشنواره افزوده شــد تا در هر دوره از برگزاری ،در زمینههای مختلف علمی دانشمندی در
قید حیات ،با نام برگزیده ویژه مورد تقدیر قرار گیرد.
بدین ترتیب هم رسمایههای معنوی این رسزمین بیشرت شناخته میشوند ،هم از یک عمر تالش پژوهشی
و ارزشآفرینیهای علمی و فرهنگی آنان در مســیر توســعه پایدار قدردانی میگردد ،هم الگوهایی از
پشتکار ،خدمتگزاری ،دانش پژوهی و اعتامد به نفس به رهپویان این مسیر معرفی خواهد شد.
در این بخش دانشمندی با حسن شهرت اجتامعی برگزیده میشود که شاخصهایی چون اجامع اهل
نظر بر شایستگی او ،دارا بودن نقش موثر در تحول و توسعه علوم و صنایع نوین کشور ،گسرتش و احیا
فرهنگ ملی -اسالمی و سنتهای ارزشمند اجتامعی و معرفی علم و صنعت و هرن ایران به مردم کشور و
دیگر ملل  ،مرتبه علمی دانشگاهی ،تالیف ،چاپ و نرش کتاب و مقاالت علمی در مجالت معترب ،میزان
استنادها به تالیفات و آثار شخصیت مورد نظر ،داشنت نقش م ٌوثر در تربیت شاگردان ،دانشپژوهان و
استعدادهای برتر هامن زمینه علمی ،تعداد طرحهای پژوهشی و مطالعاتی در سطح ملی و بیناملللی،
ابداع ،ابتکار و اخرتاع برای انتخاب آنان در نظر گرفته میشود.

برگزیدگان ویژه جشنواره بینالمللی خوارزمی

برگزیدگان
ویژه

استادمجیدسمیعی
بیستوهفتمینجشنوارهبیناملللیخوارزمی
 11اسفند ماه سال1392

برگزیده ویژه برای:

پیشربد مرزهای دانش درجراحی مغز و اعصاب درجهان و تالش در
ارتقای این دانش در ایران

استاد حسن تاجبخش
بیستوهشتمینجشنوارهبیناملللیخوارزمی
 12اسفند ماه سال1393

برگزیده ویژه برای:

احیای طب سنتی و معرفی تاریخ پزشکی و دامپزشکی ایران

استاد سید محمد بلورچیان
سیامینجشنوارهبیناملللیخوارزمی
 25بهمن ماه سال1395

برگزیده ویژه برای:

توسعه دانش ترکیبهای ارگانو سیلیکون در ایران

سیویکمینجشنوارهبیناملللیخوارزمی
 6اسفند ماه1396

برگزیده ویژه برای:

نقش م ٌوثر در مدون ساخنت معامری سنتی ایران با رویکرد طراحی
نقوش در هرنهای قدسی
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استاد حسین زمرشیدی
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حمایتکنندگان و جوایز
سی و دومین جشنواره
بینالمللیخوارزمی

حمایت کنندگان داخلی
سی و دومین جشنواره بینالمللی خوارزمی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

بنیادملینخبگان

صندوق حامیتازتحقیقاتوتوسعهصنایعالکرتونیک
(صحا)

رشکت نفت بهران

خربگزاری دانشگاه آزاد اسالمی آنا

خربگزاریجمهوری اسالمی ایران

حمایتکنندگانبینالمللی
سی و دومین جشنواره بینالمللی خوارزمی

سازمانجهانیمالکیتفکری
WIPO

آکادمیجهانیعلوم
TWAS

سازمان همکاریهای اقتصادی
ECO

موسسهفرهنگیاکو
ECI

کمیسیونملییونسکودرایران

دفرت منطقهای یونسکو در تهران
UNESCO
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سازمان اسالمی ،آموزشی ،علمی و فرهنگی
ISESCO

کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه پایدار درجنوب
COMSATS
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جوایز جشنواره بینالمللی خوارزمی
تقدیرنامه ریاستجمهوری ،تقدیرنامه وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،تندیس خوارزمی وجایزه نقدی

جوایز سازمانهای بینالمللی
کمیسیون ملی یونسکو در ایران و دفرت منطقه ای یونسکو در تهران ()UNESCO
		

گواهینامه

کمیسیون علم و فناوری برای توسعه پایدار درجنوب ()COMSATS
		

ج
ایزه نقدی و گواهینامه

آکادمیجهانی علوم ()TWAS
		

ج
ایزه نقدی

سازمانجهانی مالکیت فکری ()WIPO
		

مدال و گواهی نامه

سازمان همکاری های اقتصادی ()ECO
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گواهینامه

موسسه فرهنگی اکو ()ECI
گواهی نامه و مدال

سازمان اسالمی ،آموزشی ،علمی و فرهنگی ()ISESCO
گواهینامه

پیام حامیان
داخلی و بینالمللی
سی و دومین جشنواره
بینالمللیخوارزمی

مدیرعامل
شرکت نفت بهران

مهندساسعدعزیزی
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عرص امروز عرص نوآوری است و رشکتها و سازمانها و کشورهایی که به این پدیده نگاه
جدی داشته باشند و استفاده از آن را در ساختار خود نهادینه منایند ،در عرصه رقابت
بیناملللی برنده خواهند بود .حضور رشکتهای خالق و نوآور در صدر فهرست برترین
و موفق ترین رشکتهایجهان نشان از اهمیت این موضوع در توسعه کسب و کار دارد.
رشکتهایی که برای تولید،جذب و پرورش ایدهها و نوآوریهای درون سازمانی برنامه
دارند و از آن به عنوان اصلی ترین حربه در عرصه رقابت استفاده می منایند.
استفاده از همه ظرفیتها در نوآوری ،رمز موفقیت رشکتهای پیرشو است .این عامل
چنان قدرمتند است که امروزه نوآوری و خالقیت مرزهای سازمانها را در نوردیده و به
صورت مفهومی به نام نوآوری باز ،شــکل و تعریفجدیدی به خود گرفته است .در این
نگاه سازمانها رصفاً به ظرفیتهای خالقانه درون سازمانی اکتفا نکرده و با طرح مساله،
شناسایی ،هدایت و شکوفایی اســتعدادها و ایدههای ناب در بیرون از سازمان ،راه را
برای توسعه فعالیتهای خود هموار میسازند.
رشکت نفت بهران با بیش از نیم قرن ســابقه فعالیت از بدو تاســیس ،بــا تجهیز واحد
پژوهش و نوآوری خود وجذب نیروهای توامنند ایرانی در این مرکز ،به تحقیق  ،پژوهش
و توســعه روانکارهای خودرویی و صنعتی پرداخته و ضمــن حفظ رهربی خود در بازار
و عرضه بیش از  350هزار تن انواع روانکارهای صنعتی و خودرویی با باالترین ســطح
کیفیت بیناملللی ،در حال حارض بزرگرتین مرکزتحقیقاتی روانکارها را در خاورمیانه در
اختیار خود دارد .این رشکت با گسرتش فعالیتها به خارج از مرزهای کشور و صادرات
به مقاصد اروپایی ،آسیایی و آفریقایی در طی ســالهای اخیر همواره در فهرست 40
رشکت برتر صادرکننده کشور قرار داشته و پیرو حضور دائم در فهرست صد رشکت برتر
کشور ،گواهینامه تعالی را نیز در جایزه ملی تعالی و بهرهوری دریافت منوده است.
نفت بهران با توجه به مســئولیتهای اجتامعی خود در زمینه شناســایی و حامیت از
پژوهشگران ،ایدهپردازان و متخصصان و با رویکردی نو به مفهوم نوآوری ،رسالتی را در
جهت پیشربد علم و صنعت در کشــور برای خویش تعیین منوده و در این راستا مفتخر
است تا با حامیت ازجشنواره وزین بیناملللی خوارزمی قدمی دیگر در این راه بردارد.
جشــنوارهای که ضمن تبلور بخشــیدن به تالشهــا و خالقیت جوانان ایــن مرز و بوم
سوابق درخشانی در معرفی و حامیت از آینده سازان کشور دارد .در پایان ضمن تشکر
و قدردانی از همه عزیزانی که در برگزاری اینجشــنواره تالش منودهاند ،امیدوارم این
اقدام الگویی باشد برای سایر رشکتهای موفق کشــور تا با حامیت از جوانان فعال و
کوشای رسزمینامن ،زمینه ساز پیرشفت خود و توسعه و تعالی کشور باشند.

مدیر اجرایی
کمیسیون علم
و فناوری برای
توسعه پایدار در
جنوب COMSATS
دکرتجنید زیدی
کمیسیون علم و فناوری برای توسعه پایدار درجنوب ()COMSATS
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اینجانب از ســوی کمیســیون علم و فناوری برای توســعه پایدار درجنوب ( ،)COMSATSبه
برگزیدگانجشنواره بیناملللی خوارزمی تربیک میگویم COMSATS .مراتب قدردانی خود
را به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به عنوان یک مرکز متعالی که هرساله با برگزاری
اینجشــنواره معترب موجب برتریجامع در حــوزه علم ،فناوری و نوآوری اســت ،ابراز میدارد.
 COMSATSاز ســال  2000با حامیت در قالب اعطایجایزه به دو نفر از برگزیدگان ،خود را
بخشی از این رویداد میداند و معتقد است که تشویق و ایجاد انگیزه برای چنین مشارکت های
ارزشمندی موجب فرهنگســازی در زمینه علم و فناوری در رسارس کشــورهای در حال توسعه
است.
 COMSATSاز حضور رئیس جمهــور محرتم جمهوری غنــاH. E. Nana Addo Dankwa ،
 ،Akufo-Addoبــه عنوان رئیس فعلی خود و رییس مشــرک حامیان اهداف توســعه پایدار
سازمان ملل متحد ( )SDGsبرخوردار است COMSATS .تالش های قابل توجهی برای کمک
به اجرای اهداف توسعه پایدار ســازمان ملل متحد از طریق فعالیت خود در کشورهای عضو با
حامیت از مراکز عالی انجام می دهد.
 ،COMSATSاز طریــق برنامههــا و فعالیتهای مختلف در کشــورهای عضــو موجب ارتقای
به اشــراکگذاری دانش ،آموزش و پــرورش در زمینههای مختلف علوم و فناوری اســت .این
فعالیتها از قبیل ســازماندهی رویدادهای ظرفیت ســازی علمی؛ ارایــه فرصتهای تحصیلی
و بــورس تحصیلی ،آموزشهــای کوتاه مــدت ،تبادل کارشــناس و به اشــراکگذاری منابع
آزمایشــگاهی و انتشــار دانش از طریق وب پورتال و نرشیات علوم و فنــاوری .طرحهای بزرگ
 COMSATSشامل دانشگاه اســام آباد  COMSATSبرنامه خدمات اینرتنت ،COMSATS
برنامــه درمــان از راه دور  COMSATSو گروه تحقیقاتــی بیناملللی ،مرکز اقلیــم و پایداری
 COMSATSو سایر برنامههایجدید نوآورانه که قابل بهره برداری توسط کشورهای عضو است.
جمهوری اســامی ایران به عنــوان یکی از اعضای بنیــادی  COMSATSنقــش مهمی را در
دستیابی به اهداف سازمان برای تسهیل پیرشفتهای پایدار علمی در کشورهای در حال توسعه
ایفا کرده است .در ســال های اخیر ایران پیرشفتهای قابل توجهی در زمینه علم و فناوری به
ویژه در زمینه هوا و فضا ،فناوری نانو ،علوم پزشکی ،سلولهای بنیادی و غیره انجام داده است.
از طریق مشارکت فعال در فعالیت  ،COMSATSایران همچنین میتواند سایر کشورهای در
حال توسعه را در دستیابی به توسعه پایدار تسهیل مناید.
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران یکی از فعالترین مراکز متعالی COMSATSاست.
COMSATSبا همکاری این سازمان ،برنامههای مختلف ظرفیتسازی را با هدف ایجاد ظرفیت
بومی دانشمندان و موسســات محلی سازماندهی کرده است .ســازمان پژوهشهای علمی و
صنعتی ایران همچنین مدیریت گروه پژوهشی بیناملللی  COMSATSدر زمینه انرژی تجدید
پذیر را به عهده دارد.
 COMSATSهمچنان به حامیت کامل خود از ســازمان پژوهشهــای علمی و صنعتی ایران
و حامیت از گســرش ظرفیتسازی دانشــمندان ایرانی با هدف توسعه اقتصادی و اجتامعی
کشور ادامه خواهد داد .مجددا تربیکات قلبی خود را به برگزیدگان این جشنواره ابراز میدارم
و ســازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران را برای برگزاری اینجشنواره معترب که به منظور
شناسایی دستاوردهای پیشگامانه و ترویج فرهنگ علمی و ایجاد انگیزه برای سی و دومین بار
برگزار میشود ،مورد تحسین قرار میدهم.

51

مدیرکل
آیسیسکو

دکرتعبدالعزیزعثامنالتوایجری
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خوارزمی مظهر خالقیت علمی در متدن اسالمی
در ابتدای سخرنانی خود مایلم تا به دلیل اهمیت دادن به دستاوردهای دانشمندان و محققانجوان و گرامیداشت یکی از
بزرگرتیناندیشمندانعرصههایریاضیات،نجوموجغرافی،محمدبنموسیخوارزمی،بهبرگزارکنندگاناینجشنوارهتربیک
وتهنیتبگویم.
خوارزمی مظهر خالقیت علمی در متدن اسالمی و یکی از چهرههای برجسته در تاریخ علم است که در سده دوم و سوم هجری
( قرون 8و 9میالدی) در زمینههای اخرتاع و نوآوری علمی ،رسآمد زمان خود بود.
خوارزمی در ریاضیات ،حساب ،نجوم وجغرافیا رسآمد بود و در تالیف و تصنیف شاخههای مختلف این علوم به درج ه باالیی از
دانش و معرفت دست یافت .وی ،طی دورههای تاریخی مختلف به دلیل فعالیتهای علمی و دستاوردهای بینظیر خود مورد
تحسینجهانیانبودهاست.
خوارزمی یکی از اولین ریاضیدانان مسلامن است که در زمان خود به پشیرفت ریاضیات کمک فراوان منود .میراث او شامل آثار
مختلفدرحوزهریاضیات،نجوموجغرافیاست.اصلیترینآنها،کتاب«الجربواملقابله»کتابمجملیدربارهمحاسباتازطریق
نوین است که در سال 1135میالدی به التین ترجمه شد و از طریق آن،جرب و صفر وارد زبانهای التین شد .خوارزمی به لطف
نبوغ منحرص به فردش ،کمک بسیاری به علم نقشه برداری منود و پایههای نوآوری درجرب و مثلثات را بنا نهاد.
دومین دستاورد خوارزمی ،در علم حساب بود و زمانی که توانست غربیان را با اعداد عربی که برپایه سیستم عددی هندو-عربی
بودودرریاضیاتهندایجادشدهوشاملسیستمده-دهیبود،آشناکند.کتابهایخوارزمیهمچنینشاملکتاب«الجمعو
التفریقبالحسابالهند»(کتابجمعوتفریقطبققوانینحسابهندووکتابتقویمالبلدان(تقویمکشورها)؛وکتابالعمل
باالسطرالب(کاربااسطرالب)میباشند.اوهمچنینکتابصورتالعرض(تصوریزمین)رابراساساملجستپوتلمینگاشت،
که در آن تفاسیر ،نظرات و اضافات خود را نیز توضیح داده بود.
اینها تنها منونههایی از آثار علمی خوارزمی است که در میان مجامع علمی ملل و اقوام گوناگون به خوبی شناخته شده است و او
را شایسته قرارگیری در میان چهرههای برجسته و کلیدی متدن اسالمی منوده و محیط علمیای که وی در آن رشد منوده و به
فضیلت دست یافته را منعکس میسازد .خوارزمی آثار خود را به زبان عربی که زبان علم در آن زمان بوده نگاشته است ،اما عالوه
بر آن به زبانهای یونانی و هندو نیز مسلط بود.
اینجنبه مهمی از زندگی خوارزمی به عنوان یک دانشمند مسلامن است که به زبان قرآن کریم افتخار میکرد ،کتب خود را به
آن زبان نگاشت و دانشمندان زمان خود و حتی اعصار بعد از خود را نیز تحت الشعاع قرار داد.
الفهرست ابن ندیم – یک اثر کتابشناسی بزرگ -دارای بیوگرافی کوتاهی از خوارزمی و فهرستی از کتب اوست .این که متامی
دانشنامهها به متامی زبانهایجهان درباره خوارزمی صحبت کنند ،چندان غریب نیست ،چرا که او نقشی کلیدی در ایجاد
بنیان رشتههایی که در آنها تخصص داشته ،ایفا منوده است.
ما این نگاه کوتاه به زندگی خوارزمی را بهعنوان راهی برای افتخار به رنســانس علمی متدن اسالمی در زمان وی ارائه ندادیم،
بلکه ،هدف با شکوهی در پی آن قرار داشته و آن ،تشویق پژوهشگران ،بویژهجوانانجهان اسالم به بهره بردن از میراث علمی
قابل توجه خوارزمی ،الگو قراردادن او هنگام مواجهه با چالشهای عرصه علم و در نظر گرفنت وی بهعنوان مرشد و شخصیتی
راهگشا برای انگیزه گرفنت در کسب فضیلت در علم و نوآوری است .در این راستا ،امید داریم که سی و دومینجایزه بیناملللی
خوارزمی که توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و تحت نظارت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ایران و با حامیت
آیسسکو برگزار میگردد ،بتواند انگیزهای قوی برای ظهور نسلجدیدی از پژوهشگران متخصص و باانگیزه باشد تا در مسابقه
علمی به سوی پیرشفت ،به درجات اعالی برتری دست یابند.
در خامته ،از این فرصت بهرهجسته و مایلم تا قدردانی آیسسکو را از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،سازمان پژوهشهای علمی
و صنعتی ایران و برگزارکنندگان و مقامات و در نهایت ،متامی محققان ،به دلیل تالشهای ارزنده خود در ارتقای استانداردهای
زندگی انسانها اعالم منایم .امید است که اینجشنواره بتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد.

مدیرکل سازمان
جهانی مالکیت
فکری

فرانسیسگوری
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سازمان جهانی مالکیت فکری به همکاری طوالنی مدت خود با سازمان پژوهشهای
علمی و صنعتی ایران بسیار مفتخر است و از زمان تأسیسجشنواره معترب بیناملللی
خوارزمی در سال  1987با اینجشنواره افتخار همکاری دارد .سازمان وایپو در سومین
دوره این جشنواره ،ابتدا حامیت خود را در قالب اعطای یک مدال طال و گواهینامه به
نخستین برگزیدهجشنواره در رده نوآوری ارائه کرد.
جشنواره خوارزمی در ســال 1987تنها از طرح های داخلی پذیرش منود .اما از دوره
پنجم به بعد ،به ســوی بیناملللی شدن حرکت کرد .در ششــمین دوره ،اینجشنواره
از مشــارکت آثار پژوهشــی ملی و منطقهای از ده کشــور بهره گرفت .در سال ،1994
هفتمین دوره،جشنواره خوارزمی با مشارکت کشورهایجدیدی از آفریقا و آسیا برگزار
شد .بنابراین،جشــنواره خوارزمی به یک رویداد بیناملللی تبدیل شد و از کشورهای
رسارسجهان به اینجشنواره طرح ارایه منودند.
نامگذاری این جشنواره به نام دانشــمند بزرگی چون محمد بن موسی خوارزمی ،که
حقیقتاً دارای آوازهای بیناملللی و رسآمد در ریاضیات ،جغرافیا ،نجوم و نقشه برداری
است ،کام ً
ال تناسب دارد.
خوارزمی حدود دوازده هزار ســال پیش پایههایجرب و مثلثــات را ایجاد کرد .یکی از
دســتاوردهای اصلی او در جرب ،نشــان دادن نحوه حل معادالت درجه دوم با تکمیل
مربع است .کار او در محاسبه با اعداد هندو که در حدود  820بعد از میالد .نوشته شده
بود ،موجب گسرتش روش عددی هندو ـ عربی در رسارس خاورمیانه و اروپا بود .کتاب
او در محاسبه توســط تکمیل و تعادل ،به زبان التین که توســط رابرت چسرت در سال
 1145ترجمه شد ،تا قرن شانزدهم به عنوان کتاب مقدماتی ریاضی دانشگاههای اروپا
مورد اســتفاده قرار گرفت .یکی دیگر از کارهای عمده وی کتاب Kitab surat al-ard
که به زبان انگلیسی به عنوان جغرافیا ترجمه شــده و بر مبنای جغرافیا بطلمیوس و با
تجدیدنظرها و پیرشفتهای زیاد در رابطه با دریای مدیرتانه ،آسیا و آفریقا است.
جمهوری اســامی ایران امروز در خط مقدم نوآوری جهانی قرار دارد و عضو ارزشمند
خانواده ســازمانجهانی مالکیت فکری اســت .از زمان تصویب کنوانســیون سازمان
جهانی مالکیت فکری در ســال  ،2001این کشور به بسیاری از معاهدات بیناملللی
کلیدی در مورد مالکیت فکری پیوسته است .به عالوه ،ثروت علمی و فرهنگی گسرتده
ای کــه در اختیار دارد را با تالش های خالقانه و چشــم انداز فزاینــدهجهانی در قرن
بیست و یکم در هم آمیخته است و به عنوان یکی از اعضای پیامن همکاری ثبت اخرتاع
( )PCTاز سال ،2013جمهوری اسالمی ایران مجموعه نوآورهای ملی وجهانی خودرا
به شدت افزایش داده است.
برای متامی رشکت کنندگان این دوره ازجشنواره بیناملللی خوارزمی آرزوی موفقیت
دارم و یادآور می شــوم که پیروزی تنها مختص کســانی نیســت که در این رقابت وارد
میشوند بلکه همه کسانی که برای گسرتش مرزهای نوآوری علمی و فرهنگی و برای
پیرشفت هر شهروند در هر کشوری و در رسارسجهان تالش می کنند ،پیروزی است.
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ابوجعفر محمد ابن موسی خوارزمی
 236-166هجری قمری
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ابوجعفـــر محمـــد ابـــن موســـی خوارزمـــی بـــا کنیـــه ابوعبداللـــه از دانشـــمندان
بـــزرگ مســـلامن و ایرانـــی در زمینـــه ریاضـــی،جغرافـــی و نجـــوم میباشـــد.
بعض ــی معتقدن ــد وی در ح ــدود س ــال  166هج ــری قم ــری در منطق ــه خ ــوارزم
آس ــیای میان ــه ب ــه دنی ــا آم ــده اس ــت .در منطق ــه خ ــوارزم آس ــیای میان ــه (خی ــوه-
ازبکســـتان) بـــه دنیـــا آمـــده اســـت و در حـــدود ســـال  229هجـــری شمســـی
ی وی مرب ــوط ب ــه کارهای ــی اس ــت ک ــه در ریاضی ــات،
درگذش ــت .ش ــهرت علمــ 
بهخص ــوص در رش ــتهج ــر انج ــام داده بهطوریک ــه اد را پ ــدرج ــر نامیدهان ــد.
بیشـــرین تبحـــر وی در حـــل معادلههـــای خطـــی و درجـــه دوم بـــوده اســـت.
نامـــش در متـــام فرهنگنامـــه هـــایجهـــان در دانـــش ریاضـــی ثبـــت شـــده و
کتاب ــش ب ــه م ــدت  400س ــال کت ــاب درس ریاض ــی دانش ــگاههای اروپ ــا ب ــود.
ی خوارزم ــیاز حی ــث تع ــداد ک ــم ول ــی از نف ــوذ ب ــی بدی ــل برخوردارن ــد.
آث ــار علم ـ 
خوارزمـــیرا میتـــوان بنیانگـــذار علـــمجـــر ،بهعنـــوان رشـــتهای متامیـــز از
هندســه شــمرد .یکــی از مشــهور تریــن کتــابهــای وی در اروپــا " کتــاب مختــر
درج ــر و مقابل ــه اس ــت ک ــه در ق ــرن دوازده ــم می ــادی ب ــه التی ــن ترجم ــه ش ــد.
ای ــن کت ــاب درب ــاره ریاضی ــات مقدمات ــی اس ــت .خوارزم ــی اولی ــن کس ــی ب ــود
ک ــه اع ــداد عالم ــت دار را بــهکار ب ــرد .او ب ــرای ای ــن کار ،اصطالحات ــی را بــهکار
میب ــرد و اع ــداد منف ــی را ناق ــص و اع ــداد مثب ــت را زای ــد مینامی ــد .ت ــا آن زم ــان،
ریاضی ــات ،مت ــداول نب ــود .خوارزم ــی ع ــدد مجه ــول را "ش ــی
کارب ــرد ح ــروف در
ّ
ء" و مجـــذور مجهـــول را "مـــال" مینامیـــد .کتـــابجـــر و مقابلـــه خوارزمیکـــه
ب ــه عن ــوان الج ــرا ب ــه التی ــن ترجم ــه گردی ــد باع ــث ش ــد ک ــه همی ــن کلم ــه در
زبانهــای اروپایــی بــه معنــایجــر بــه کار رود .نــام خوارزم ـی هــم در ترجمــه بــه
ج ــای الخوارزم ــیب ــه ص ــورت الگوریتم ــیتصنی ــف گردی ــد و الف ــاظ آلگوریس ــم و
نظای ــر آنه ــا در زبانه ــای اروپای ــی ک ــه ب ــه معن ــی ف ــن محاس ــبه ارق ــام ی ــا عالم ــات
دیگـــر اســـت ،مشـــتق از آن میباشـــد.
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صفحاتی از کتابجرب خوارزمی برگی از ترجمه التین کتابجمع و تفریق با عدد های هندی
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کتـــاب دیگـــر خوارزمی"جمـــع و تفریـــق بـــا عددهـــای هنـــدی نـــام دارد .ایـــن
کتـــاب باعـــث شـــد تـــا سیســـتم عـــددی در اروپـــا از سیســـتم اعـــداد التیـــن بـــه
سیس ــتم اع ــداد هن ــدی (ی ــا ب ــه غل ــط ارق ــام عرب ــی) تغیی ــر یاب ــد .ای ــن کت ــاب
نخســتین کتابــی بــود کــه نظــام ارزش مکانــی را بــه نحــوی اصولــی و منظــم رشح
م ـیداد .کتابهای ــی ک ــه وی درب ــاره ارق ــام هن ــدی نگاش ــته اس ــت ،بع ــد از آن ک ــه
در ق ــرن دوازده ــم ب ــه زب ــان التی ــن منت ــر ش ــد ،انقالب ــی در ریاضی ــات بهوج ــود
آورد و ه ــر گون ــه اع ــال محاس ــباتی را مق ــدور س ــاخت.
خـــوارزمی ،دسـتی تـــوانا در عـــلم نـــجوم نـــیز داشت .این دانشمند شهیر اسالم،
یکــی از منجــان دربــار مأمــون ،خلیفــه عباســی بــود .کتــاب "زیــج الســند هنــد"
ی و مثلثاتـــی،
خوارزمـــیماننـــد ســـایر زیجهـــا ،عـــاوه بـــرجدولهـــای نجومـــ 
مش ــتمل ب ــر مقدم ــه نس ــبتاً مفص ــل در عل ــم نج ــوم اس ــت ک ــه در حک ــم نج ــوم
نظ ــری مـــیباشد .ای ــن کت ــاب نخس ــتین اث ــر نج ــوم ب ــه زب ــان عرب ــی اس ــت ک ــه
بـ ه صــورت کامــل بــرجــای مانــده و شــکلجــداول آن ازجــداول بطلمیــوس تأثیــر
پذیرفت ــه اس ــت .نف ــوذ ای ــن کت ــاب در عل ــوم مغ ــرب زمی ــن چن ــدان زی ــاد نب ــود
ام ــا نخس ــتین اث ــر از ای ــن گون ــه ب ــود ک ــه ب ــهص ــورت ترجم ــه التی ــن ب ــه هم ــت
"آدالردباث ــی" در ق ــرن دوازده ــم ترجم ــه ش ــد.
کتـــاب "صـــورت االرض" کـــه اثـــری اســـت در زمینـــهجغرافیـــا بهطـــور تقریبـــی
فهرســـت طولهـــا و عرضهـــای همـــه شـــهرهای بـــزرگ و اماکـــن را شـــامل
میش ــود .ای ــن اث ــر ب ــه نوب ــه خ ــود مبتن ــی ب ــرجغرافی ــای بطلمیوس ــی ب ــود .ای ــن
کتـــاب از بعضـــیجهـــات خاصـــه در قلمـــرو اســـام دقیقتـــر از اثـــر بطلمیـــوس
اس ــت .ای ــن کت ــاب را "نالین ــو" ب ــه زب ــان ایتالیای ــی ترجم ــه ک ــرده و ب ــا حواش ــی و
تحقیق ــات دقی ــق در ش ــهر رم ب ــه چ ــاپ رس ــانیده اس ــت .اث ــر دیگ ــری ک ــه از وی
ب ــرج ــای مان ــده اس ــت رس ــاله کوتاه ــی درب ــاره تقوی ــم یه ــود اس ــت .خوارزم ــی
دو کت ــاب نی ــز درب ــاره اس ــطرالب ب ــا نامه ــای "العم ــل باالصط ــرالب" و دیگ ــری
"عم ــل االصط ــرالب" نوش ــت .از ای ــن دو کت ــاب و کت ــاب "الرخام ــه" وی اث ــری ب ــر
جــای منانــده اســت .کتابهــای "تقویــم البلــدان" و "ال َفلَــک" نیــز از او میباشــد
کـــه بـــه زبانهـــای اروپایـــی ترجمـــه شـــده اســـت.
ابوجعف ــر محمدب ــن موس ــی خوارزم ــیدر ح ــدود س ــال  850می ــادی مطاب ــق ب ــا
 236هج ــری قم ــری در گذش ــت.
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تولد :حدود 758خورشیدی 1380-میالدی
محل تولد :کاشان ،ایران
وفات 1 :تیر  22 -808ژوئن 1429
رشتهفعالیت:ریاضیات-ستارهشناسی
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غیاثالدی ــنجمش ــید کاش ــانی حس ــابدان ،اخرتش ــناس ،ریاض ـیدان برجس ــتهی
دورهی اس ــامی و از مفاخ ــر تاری ــخ ای ــران ب ــه ش ــار میآی ــد .ن ــام کام ــل او عب ــارت
ث الدیــن
اســت ازجمشــید بــن مســعود بــن محمــود طبیــب کاشــانی ملقــب بــه غیــا 
کــه در غــرب بــه الکاشــی مشــهور اســت .او در عمــر کوتــاه خــود آالت رصــدی دقیقــی
اخـــراع کـــرد و از حـــدود  )1406( 808تـــا پایـــان عمـــرش  )1429( 832فعالیـــت
علمـــی داشـــت و در دوران فعالیـــت علمـــی اش کتابهـــای گوناگونـــی در زمینـــه
ریاضی ــات و نج ــوم نگاش ــت .غیاثالدی ــنجمش ــید کاش ــانی ه ــر چن ــد فیزیک ــدان
بـــود ،ولـــی عالقـــه اصلـــیاش متوجه ریاضیات و اخرتشناســـی بود.
وی ب ــه تکمی ــل و تصحی ــح روشه ــای قدیم ــی انج ــام چه ــار عم ــل اصل ــی حس ــاب
پرداخــت و روشهــایجدیــد و ســادهتری بــرای آنهــا اخــراع کــرد .در واقــع کاشــانی
را بای ــد مخ ــرع روشه ــای کنون ــی انج ــام چه ــار عم ــل اصل ــی حس ــاب (بــ ه وی ــژه
رضب و تقســـیم) دانســـت .کتـــاب ارزشـــمند وی بـــا نـــام مفتـــاح الحســـاب کتابـــی
درس ــی ،درب ــاره ریاضی ــات مقدمات ــی اس ــت و آن را از حی ــث فراوان ــی و تن ــوع م ــواد و
مطالب و روانی بیان رسآمد همهی آثار ریاضی سدههای میانه میدانند.
دوران کودک ــی وجوان ــی وی درس ــت همزم ــان ب ــا اوج یورشه ــای وحش ــیانهی تیم ــور
ب ــه ای ــران ب ــود .ب ــا وج ــود ای ــن،جمش ــید در همی ــن رشای ــط نی ــز هرگ ــز از آموخ ــن
علــوم مختلــف غافــل نشــد .نخســتین فعالیــت علمــی کاشــانی کــه از تاریــخ دقیــق
آن آگاهیــم ،رصــد خســوف در  ۱۲ذیحج ـهی  ۸۰۸قمــری ،برابــر بــا دوم ژوئــن ۱۴۰۶
می ــادی در کاش ــان اس ــت.
غیاثالدی ــن نخس ــتین اث ــر علم ــی خ ــود را در همی ــن ش ــهر و در  ۲۱رمض ــان ۸۰۹
قمـــری مطابـــق بـــا اول مـــارس  ۱۴۰۷میـــادی ،یعنـــی دو ســـال پـــس از مـــرگ
تیم ــور و ف ــرو نشس ــن فتنــ ه او ،نوش ــت .چه ــار س ــال بع ــد در  ۸۱۳قم ــری هن ــوز در
کاش ــان ب ــود و رس ــال ه مخت ــری ب ــه فارس ــی درب ــاره عل ــم هی ــأت (کیهانشناس ــی)
نوشـــت .در  ۸۱۶قمـــری کتـــاب نجومـــی مهـــم خـــود یعنـــی زیـــج خاقانـــی را بـــه
فارســـی نوشـــت و بـــه اُلُ ْ
ـــغ بیـــگ ،فرزنـــد شـــاهرخ و نـــو ه تیمـــور ،کـــه در ســـمرقند
بـــه رس میبـــرد ،هدیـــه کـــرد .کاشـــانی امیـــد داشـــت کـــه بـــا حامیـــت الـــغ بیـــگ
بتواند با آسودگی بیشرت پژوهشهای علمی خود را ادامه دهد.
کاشـــانی دســـت کـــم تـــا مدتـــی پـــس از پدیـــدآوردن کتـــاب ارزشـــمند تلخیـــص
املفت ــاح ،یعن ــی  ۷ش ــعبان  ۸۲۴قم ــری مطاب ــق ب ــا  ۷اوت  ۱۴۲۱می ــادی ،هن ــوز در
کاشـــان بـــه رس میبـــرد.
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عکس صفحه آخر رساله محیطیه موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی شامره.۲۲۹

نوآوریهای کاشانی
اخــراع ابــزار اخرتشناســی دقیــق ازجملــه وســیلهای بــه نــام َ
«ط َبــق املناطــق» بــرای
محاســبه طــول ســتارگان کــه کتاب نزهــه الحدایــق در رشح آن اســت.
دس ــتهبندی مع ــادالت درج ــه اول ت ــا چه ــارم و ح ــل ع ــددی مع ــادالت درج ــه چه ــارم
و باالت ــر.
ُ
محاســبه عــدد  .Pکاشــانی در الرســالة املحیطیــة (ص  ،)۲۸عــدد  Pرا بــا دقتــی کــه
ت ــا  ۱۵۰س ــال پ ــس از وی بینظی ــر مان ــد محاس ــبه کردهاس ــت.
اخ ــراع روش کنون ــی پی ــدا ک ــردن ریش ــه  nاُم ع ــدد دلخ ــواه .روش کاش ــانی در اص ــل
ه ــان روش ــی اس ــت ک ــه صده ــا س ــال بع ــد توس ــط پائولوروفین ــی (ریاضــیدان
ج ــرج هارن ــر (ریاض ـیدان انگلیس ــی،
ایتالیای ــی۱۸۲۲–۱۷۶۵ ،می ــادی) و ویلی ــام ُ
۱۸۳۷–۱۷۸۶می ــادی) ،ب ــار دیگ ــر اخ ــراع ش ــد.
اخ ــراع روش کنون ــی پی ــدا ک ــردنج ــذر (ریش ــه دوم) ک ــه در اص ــل س ــاده ش ــده روش
پیدا کــردن ریشــه  nاُم اســت.
َ
ـق
ســاخت یــک ابــزار رصــدی .کاشــانی ابــزار رصــدیجالبــی اخــراع کــرد و آن را ط َبـ ُ
ا َ
مل ِ
ناطق نامیـــد .رســـالهای نیـــز بـــه نام ن ْز َه ُةالحدایق دربـــاره چگونگـــی کار بـــا
آن نوش ــت.
نـــگارش مهمتریـــن کتـــاب دربـــاره حســـاب .کتاب مفتـــاح الحساب کاشـــانی
مهمتری ــن و مفصلتری ــن اث ــر درب ــاره ریاضی ــات عمل ــی و حس ــاب در دوره اس ــامی
اســـت.
جِ
محاس ــبهجی ــب (س ــینوس) ی ــک درج ــه .کاش ــانی در رس ــاله َوتَ ــر و ی ــب مق ــداری
بــرای جِ یـ ِ
ـب یــک درجــه (˚ )۱ sinبــه دســت آورده کــه اگــر آن را بــر  ۶۰تقســیم کنیــم،
حاصــل آن تــا  ۱۷رقــم اعشــاری بــا مقــدار واقعــی ســینوس یــک درجــه موافــق اســت.

سلم السامء یا رساله کاملیه
مخترصدر علم هیئت
زیج خاقانی فی تکمیل الزیج االیلخانی
رشح آالت رصد
نزهة الحدایق
زیجالتسهیالت
تالیفات در زمینه ریاضیات
مفتاح الحساب یا رساله طاق و ازج
رسالهمحیطیه
رساله وتر وجیب
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تالیفات در زمینه اخترشناسی
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Introducing an
Iranian Scientist

Photo of the last epistolary episode in the library of Astan Quds Razavi No. 229.

Compilations in the field of mathematics

• Invention of decimal fractions (decimal). Although Kashani is not the first
to use these fractions, it is undoubtedly owed him the prevalence of these
fractions.
• Classification of first to fourth equations and numerical solution of fourth
order equations and higher.
• Calculate the number of pips. Kashani in Al-Saliht al-Maqiyat (p. 28) calculated the Pi number with a precision unsurpassed by 150 years.
• Invention of the current method of finding the root of n arbitrary number.
The Kashani method is essentially the same method that was invented hundreds of years later by Paulo Roffini (Italian mathematician, 1822-1765) and
William George Harner (English mathematician, 1867-1786).
• The invention of the current method of finding the root (root of the second), which is simplified in principle, is the method of finding the root of n.
• Writing the most important book about the account. The Book of Muftah
al - Hasan Kashani is the most important and most detailed work on practical
mathematics and calculus in the Islamic period.
• Calculate a pocket (sinus) a degree. In the chapters of the chord and pocket, Kashani gained some degree for the pocket (ζsin 1), which if we divide it
by 60, then it yields up to 17 decimal places with a real value of one degree
sinus.
His childhood and youth were just along with the peak of Timur’s brutal
raids on Iran. Nevertheless, Jamshid never neglected learning in the same
circumstances.
Kashani is still in Kashan, at least after creating the valuable book “Tabligh
al-Muftah”, the 7th Shaban 824 Lunar, according to August 7, 1421.

32nd Kharazmi International Award

• Muftah al-Hassab or the treatise of vault and vaz [3]
• Medieval Treatise
• Chord and pocket diary
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Iranian Scientist

Ghiyāth al-Dīn Jamshīd Kāshānī
Biography

32nd Kharazmi International Award

Jamshid, nicknamed Giya-al-Din, a medical student of Kashani
Massoud, Al-Kashi was one of the best mathematicians in the history of Iran. He was born in 1380, in Kashan, in central Iran. This reg i o n wa s co nt ro l l e d by Ta m e r l a n e , b ette r k n ow n a s T i m u r.
Ghiyat al-Din Jamshid Kashani, the most prominent culling and the last outstanding mathematician of the Islamic period , is one of the greatest divers
of Iranian history .He completed four basic steps to complete and correct
the old methods and invented new and simpler methods for them. In fact,
Kashani must be inventor of the current methods of performing the four
main operations of the account (especially multiplication and division). His
precious book, Muftah al-Hassab, is a textbook about pre-math mathematics and considers it to be the prevalence of the abundance and diversity of
material and psychological content that culminates in all the works of maths
of the Middle Ages
The first scientific activity of Kashani, which is known from its exact date, is
the observation of Khossof in 12th Dhihya, 808th Lunar, on June 2, 1406 in
Kashan. Ghiath al-Din wrote his first scientific work in the same city and on
the 21st day of Ramadan 809th Lunar in accordance with March 1, 1407, two
years after the death of Timur and the suppression of his sedition. Four years
later, at 813 Lunar, he was still in Kashan, and wrote a brief essay on cosmology in Persian. In 816 Lunar, he wrote his important astronomical book, Zij
Khaghani, to Fars, and presented to Allah Bey , son of Shahrokh and Timur’s
grandson, who was in Samarkand.Kashani hoped that with the support of
Allah Bey, he would be able to continue his scientific research with ease.
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Compilations in the field of astronomy
• Salm al-Sama or Resale Kamaliyeh
• Brief in the science of the board
• Zij Khaqani Fei Complex Alzij El Hilkhani
• Describe observation devices
• Nazhat Alhaddah
• Ziyat al-Tesayalat

Biography of
Khwarizmi

)Algoritmi de Numero Indorum(

work of 70 geographers to create the map of the then «known world». When his work was
copied and transferred to Europe through Latin translations, it had a profound impact on
the advancement of basic mathematics in Europe. He also wrote on mechanical devices like
the astrolabe and sundial.

Algebra

Kitab al-mukhtar fi hisab al-jabr wa-l-muqabala “The Compendious Book on Calculation by
Completion and Balancing” is a mathematical book written approximately 830 CE.

Arithmetic

Khwarizmi’s second major work was on the subject of arithmetic, which survived in a Latin
translation but was lost in the original Arabic.
Khwarizmi’s third major work is his Kitab surat al-Ard «Book on the appearance of the
Earth». It is a revised and completed version of Ptolemy’s Geography, consisting of a list of
2402 coordinates of cities and other geographical features following a general introduction.

Astronomy

Khwarizmi’s Zij al-sindhind (astronomical tables) is a work consisting of approximately 37
chapters on calendrical and astronomical calculations and 116 tables with calendrical,
astronomical and astrological data, as well as a table of sine values. This is one of many Arabic
zijes based on the Indian astronomical methods known as the sindhind.

Jewish calendar

Khwarizmi wrote several other works including a treatise on the Hebrew calendar. It
describes the -19 year intercalation cycle, the rules for determining on what day of the week
the first day of the month Tishri shall fall; calculates the interval between the Jewish era
(creation of Adam) and the Seleucid era; and gives rules for determining the mean longitude
of the sun and the moon using the Jewish calendar. Similar material is found in the works of
Biruni and Maimonides.

32nd Kharazmi International Award

Geography
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Biography of
Khwarizmi

Muhammad ibn Musa Khwarizmi
236-166 AH

32nd Kharazmi International Award

Muhammad ibn Musa Khwarizmi was a Persian Muslim mathematician, astronomer,
astrologer and geographer. He was born in Persia of that time and died around 850.
Historians have different interpretations on his life and the origin of his name Khwarizmi.
Khwarizmi was scholar in House of Wisdom in Baghdad. His task was the translation of Greek
scientific manuscripts. He also studied and wrote many books and treatises. His Algebra was
the first book on the systematic solution of linear and quadratic equations. Consequently
Khwarizmi is to be considered to be the father of algebra. His contributions not only made a
great impact on mathematics, but on language as well. The word algebra is derived from al-ـ
abr, one of the two operations used to solve quadratic equations, as described in his book.
The words algorism and algorithm stem from algoritmi, the Latinization of his name.
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Contributions

His major contributions to mathematics, astronomy, astrology, geography and cartography
provided foundations for later and even more widespread innovation in algebra,
trigonometry, and his other areas of interest. His systematic and logical approach to solving
linear and quadratic equations gave shape to the discipline of algebra, a word that is derived
from the name of his book on the subject. «The Compendious Book on Calculation by
Completion and Balancing». The book was first translated into Latin in the twelfth century.
His book on the Calculation with Hindu Numerals, was principally responsible for the
diffusion of the Indian system of numeration in the Middle-East and then Europe. This book
also translated into Latin in the twelfth century, as Algoritmi de numero Indorum. From the
name of the author, rendered in Latin as algoritmi, originated the term algorithm. Khwarizmi
systematized and corrected Ptolemy’s data in geography as regards to Africa and the Middle
east. Another major book was his Kitab surat al-ard («The Image of the Earth»; translated
as Geography).He also assisted in the construction of a world map for the caliph al-Ma’mun
and participated in a project to determine the circumference of the Earth, supervising the

Director General
of WIPO

The World Intellectual Property Organization (WIPO) is very proud of its long
standing partnership with the Iranian Research Organization for Science
and Technology (IROST), and to have had the honor of involvement with the
prestigious Khwarizmi International Award (KIA) almost since its founding
in 1987. It was at the third session that the Organization first offered its
sponsorship, in the form of a gold medal and a certificate to the first Laureate in
the innovation category.
In 1987, the Khwarizmi Award was open only to Iranian nationals. But from
the fifth session onwards, it moved towards an international orientation. By
the sixth session, the award enjoyed the participation of national and regional
research works from ten countries. In 1994, the seventh session saw the
Khwarizmi Award enjoy the participation of new countries from Africa and Asia.
Thus, the Khwarizmi Award became an international contest, and countries
from all over the world were invited to participate: the Khwarizmi International
Award was born.
This is fitting, because the contributions of the scholar Muhammad ibn Musa
alKhwarizmi, after whom the award is named, to mathematics, geography,
astronomy, and cartography among other things, have had a truly international
resonance.
Living and working some twelve hundred years ago, AI-Khwarizmi established
the foundations of algebra and trigonometry. One of his principal achievements
in algebra was his demonstration of how to solve quadratic equations by
completing the square. His work On Calculation with Hindu Numerals, written in
about 820 A.D., was responsible for spreading the Hindu-Arabic numeral system
throughout the Middle East and Europe. His book On Calculation by Completion
and Balancing, translated into Latin by Robert of Chester in 1145, was used until
the sixteenth century as the principal mathematical text-book of European
universities. Another major work was Kitab surat al-ard (translated to English as
Geography), based on the Geography of Ptolemy but with numerous revisions
and improvements with respect to the Mediterranean, Asia, and Africa.
The Islamic Republic of Iran remains at the forefront of global innovation today,
and is a valued member of the WIPO family. Since ratifying the WIPO Convention
in 2001, the country has acceded to many of the key international treaties on
intellectual property, further integrating the vast scientific and cultural wealth
of the nation into the increasingly global landscape of creative endeavor in the
21st Century. As a member of the Patent Cooperation Treaty (PCT) since 2013,
in particular, the Islamic Republic of Iran has greatly enhanced its own and the
world’s treasury of innovation.
I wish good fortune to all the participants in the 2019 edition of the Khwarizmi
International Award (KIA), and recall that even if not all those who enter the
competition may gain awards, all shall win nonetheless, for there is no more
noble pursuit than to take part in efforts to extend forward the boundaries of
scientific and cultural innovation and hence the progress of every citizen, in
every country, worldwide.

32nd Kharazmi International Award

Mr. FRANCIS GURRY
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Dr. ABDULAZIZ OTHMAN ALTWAIJRI

52

Khwarizmi : A symbol of scientific creativity in Islamic civilization
At the outset of my address to this conference, it is my pleasure to congratulate
the organizers for considering big achievements of young scholars and
researchers in the commemoration of Muḥammad ibn Mūsā Khwārizmi, one
of the greatest scholars in mathematics, astronomy and geography worldwide.
Abu Abdullah Muhammad ibn Musa Khwarizmi is a symbol of scientific
creativity and knowledge excellence in Islamic civilization, and an eminent
figure in the history of science who gained prominence in the second and third
centuries A.H. (8th and 9th centuries A.D.) in the fields of scientific inventions
and innovation.
Khwarizmi specialized in mathematics, calculus, astronomy and geography,
excelled in these fields and gained prominence in authorship in their
different branches. He thus became a reliable authority therein and has been
acknowledged worldwide throughout the ages for his scientific contributions
and pioneering achievements.
This was an important aspect of the life of Khwarizmi as a Muslim scientist who
took great pride in the language of the Holy Quran, in which he wrote his books,
and outshone the scientists of his time and even his successors.
Al-Fihrist (The Index) by Ibn an-Nadim (a great bibliographical work) features
a short biography of Khwarizmi and a list of his books. This is no exception as
all encyclopedias in all languages of the world talk about Khwarizmi who was
a founding father of science and innovation and played a key role in laying the
bases of the disciplines in which he specialized.
We are not presenting this brief glimpse into Khwarizmi’s life as a way of taking
pride in the scientific renaissance the Islamic civilization witnessed during
his time. Rather, there is a noble purpose behind that, which is encouraging
researchers, especially young people in the Islamic world, to benefit from
the remarkable scientific legacy of Khwarizmi, look up to him when facing
challenges in scientific fields, and consider him as a mentor and guiding figure
to motivate them to excel in science and innovation. In this connection, we
hope that the Khwarizmi International Award holding its 32nd edition this
year, which is organized by the Iranian Research Organization for Science
and Technology (IROST), under the supervision of the Ministry of Sciences,
Research and Technology , Government of the Islamic Republic of Iran, and with
the support of ISESCO, can be a strong motivation for the emergence of a new
generation of well-versed and strong-willed researchers to reach the highest
degrees of excellence in the scientific race to advancement.
Before concluding, I would like to take this opportunity to reiterate ISESCO’s
gratitude to The Ministry of Science, Research and Technology, the IROST, all
the other organizers and authorities and last but not least, all the scholars for
their valuable efforts in enhancing others’ living standards and I hope this
Award achieves its predetermined goals.
Wassalamu Alaikum Warahmaluallah Wa Barakatuh

DR. S. M. JUNAID ZAIDI

Executive Director
Commission
on Science and
Technology
for Sustainable
Development
in the South
(COMSATS)

On behalf of the Commission on Science and Technology for Sustainable Development
in the South (COMSATS), I am pleased to congratulate the laureates of 32nd Khwarizmi
International Award (KIA). COMSATS pays gratitude to its Centre of Excellence, the Iranian
Research Organization for Science and Technology (IROST) for organizing this prestigious
Award every year which recognizes overall excellence in the realm of science, technology
and innovation. COMSATS feels privileged to be a part of this event, since the year 2000
by sponsoring 1st and 2nd prizes, and believes in encouraging and motivating such valued
contributors, in order to induce a culture of science and technology throughout the
developing countries.
COMSATS is privileged to have the honorable President of Republic of Ghana, H. E. Nana
Addo Dankwa Akufo-Addo, as its incumbent Chairperson, who is also the Co-Chair of
United Nations Secretary-General’s Sustainable Development Goals (SDGs) Advocates.
COMSATS is making considerable efforts to help implement the UN Sustainable
Development Goals through its work in the member states with support of the Centre
of Excellence.

The Islamic Republic of Iran is a founding member of COMSATS and has been playing
a significant role in achieving the organization’s objectives to facilitate science-led
sustainable progress in developing countries. Iran has made considerable advances in
science and technology during the recent years, especially in aerospace, nano-technology,
medical science, stem cell, etc. Through active participation in the activities of COMSATS,
Iran can also facilitate other developing countries in achieving sustainable development.
IROST is one of the most active Centre of Excellence. COMSATS, in collaboration with
IROST, has been organizing various capacity building programs in Iran, with the aim of
building indigenous capacity of the local scientists and institutions. IROST is also the Lead
Centre of COMSATS’ International Thematic Research Group on ‘Renewable Energy’.
COMSATS will continue to give its full support to IROST and would continue to facilitate
capacity building of Iranian scientists aimed at socio-economic development of the
country. I would again like to extend my heartiest felicitations to award winners and
commend IROST for holding this esteemed award for the 32nd time in recognition of
groundbreaking achievements that elicit scientific culture and motivate others to follow
suit.

32nd Kharazmi International Award

COMSATS promotes knowledge sharing, education and training in S&T via various
programs and activities in its member states, which, inter alia, include organization
of scientific capacity-building events; providing opportunities for scholarships and
fellowships, short-term trainings, expert exchange and laboratory resource sharing;
and International Thematic Research Groups (ITRGs). COMSATS Centre on Climate and
Sustainability (CCCS) and various other new initiatives are in the pipeline for the benefit
of Member Countries.
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Director
Manager of
Behran Oil Co.

MR. ASAD AZIZI

32nd Kharazmi International Award

Today is the age of innovation; countries, organizations and companies paying
serious attention to this phenomenon and institutionalizing it in their structure
will win the international competition. The presence of creative and innovative
companies at the top of the list of the most successful companies in the world
illustrates the importance of this issue in business development.
The utilization of full innovative capacity is the key to the success of leading
companies.This factor is so powerful that innovation and creativity while
transcending the boundaries of organizations and expressing the concept of
open innovation, have adopted a new form and definition today. According
to this view, organizations do not limit themselves to in-house innovative
capacity, but also by posing the problem and recognizing, developing and
nurturing the talents and novel ideas through outsourcing will pave the way
for expanding their activities.
Having been founded over half of a century, Behran Oil Co. invested in R&D and
developed automotive and industrial lubricants by equipping its Research and
Innovation Department and recruiting Iranian expert staff. While retaining
its leadership in the market and supplying more than 350 thousand tons of
all types of automotive and industrial lubricants produced to the highest
international standards, Behran Oil Co. currently owns the largest research
center for lubricants in the Middle East.
Expanding its business across borders and exporting its products to European,
Asian and African countries over the recent years, Behran Oil Co. has always
been on the list of the top 40 exporters of the country, and with a constant
presence in the list of the top 100 companies of the country, it has received a
Certificate of Excellence in the National Award of Excellence and Productivity.
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In view of its social responsibilities for recognizing and supporting researchers,
innovators and experts, and with a new approach to the concept of innovation,
Baharan Oil Co. has undertaken an assignment to advance science and industry
in the country and is proud to support the 32th Khwarizmi International Award
(KIA) in order to take a further step in this regard. In fact, KIA is an Award, while
highlighting the efforts and creativity of the youth of the country, has made an
outstanding record in recognition and support of the innovators of the country.
Finally, I would like to appreciate all those whom contributed to organizing
this prestigious Award and hope that Behran Oil Co. will set an example of
supporting the dedicated and diligent youth of our country and paving the
way for their progress.

Messages from International&
National Sponsors
32nd Khwarizmi
International Award

KIA Prizes
Khwarizmi International Award
Valuable Prize, Certificates and KIA Amber Trophy

International Organization Prizes

UNESCO Tehran Cluster Office and the Iranian National Commission for
UNESCO
Certificates

Commission on Science and Technology for Sustainable
Development in the South (COMSATS)
Cash prizes and certificates

The World Academy of

Sciences (TWAS)
Cash prize

The World Intellectual Property Organization (WIPO)
Medal and certificate

Economic Cooperation Organization (ECO)

32nd Kharazmi International Award

Certificates

48

ECO Cultural Institute (ECI)
Certificates

Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO)
Certificates

The World Academy of Sciences

The World Intellectual Property
Organization

ECO Cultural Institute (ECI)

Economic Cooperation Organization

United Nations Industrial
Development Organization (UNESCO)

Iranian National Commission for UNESCO

Commission on Science and Technology for
Sustainable Development in the South

Islamic Educational, Scientific and Cultural
Organization

32nd Kharazmi International Award

International Sponsors & prizes
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National Sponsors & prizes
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National Elite Foundation

Ministry of Science, Research & Technology

Behran Oil Company

Ministry of industry Mine & Trade
Electronic Support Fund For Research &
Development

Tabasom News Agency

Islamic Republic News Agency

Sponsors & Prizes
32nd Khwarizmi
International Award
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Outstanding Researchers

Outstanding
Researchers

Prof. Madjid Samii

Session: 27th KIA

March 2, 2014
Research Work Title:
Prominent role in taking “ Global knowledge border on
neurosurgery” forward and continuing in improving the
quality of neurosurgery in Iran.

Prof. Hasan Tajbakhsh, D.M.V., Ph.D

Session: 28th KIA

March 3, 2015
Research Work Title:
Revival of traditional Iranian Medicine and a glance at
history of human and veterinary surgery in Iran

Prof. Seyed Mohammad Bolourchian Tabrizi

Session: 30th KIA

Prof. Hosein Zomorshidi

Session: 31st KIA

February 24, 2018
Research Work Title:
Iranian traditional architecture systematization with
drawing design approach to sacred arts

32nd Kharazmi International Award

February 13, 2017
Research Work Title:
Developing knowledge of organosilicon compounds in
Iran
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Outstanding
Researchers
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Outstanding researcher section

Over the past thirty years, Khwarizmi International Award smoothly pursued its
evolution at a sustained pace. Both scientific and executive Boards built further
on what has already been established and acquired. They made the Khwarizmi
International Award grow and flourish, with the view to promoting the country’s
development, with the recognition and celebration of outstanding scientists. The
Khwarizmi International Award has become a solid institution among researchers,
academics and industrials.
On the eve of the 27th session, a new idea begun to blossom into reality, with the
creation of a new section “Outstanding Researcher”. This new section will recognize,
at each session, a national outstanding researcher.
With the creation of this new section, the KIA engaged itself to celebrate, each year,
the intellectual capital of this country, to honour outstanding scientists for their
prestigious research career, their significant role in science and culture with the
purpose of enhancing the sustainable development of the country.Recognized
scientists will be recommended. The Laureate should have played, during his life, a
significant role in the development of science and technology, promoted the national
and Islamic culture, defended fundamental social values, and presented the Iranian
wealth to Iranian people and across the globe. “The Outstanding Researcher” will
also be selected according his/her academic rank, publications, academic career
and researcher works.

Quotes from the KIA laureates of the 31st Session
Majed CHERGUI
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Dear Chairman,
I am honoured to hold a Prize by the name of the great Persian mathematician
and scholar. This shows the concern of the authorities to promote Science and
to rest it deep into the Persian-arab Muslim tradition.
I am very impressed by the potential of Iran for growth in Science and
Technology. The achievements of this country are just amazing considering
the circumstances in which it had to develop its Science base. I whole earthly
thank IROST for the prize and wish lots of success to the Iranian people for its
endeavours.

Prof. Katharina Gaus
The University of New South Wales, Sydney, Australia

Prof. Jianfang Wang
The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China
Dear Chairman,
I am very honored to receive this award and have this opportunity to visit Iran.
I wish Iran prosperity, success and strength, and I wish Iranian people
happiness, health and fortune.

32nd Kharazmi International Award

Dear Chairman,
It is a great honor to become this year’s KIA laureate. Science and technology
can transcent cultures, language and boarders. I am proud to be a member
of the international KIA community. I hope that the award leads to scientific
collaboration and exchange of students between Iran and Australia.
Thank you, KIA organisation

41

Executive Committee Members
Elyasi, A.

Zahrae, S. M.

Farhani, F.

Mahmoudi Najafi, S. H.

Avarzamani, F.

Orangian, A.

Bidar, M.

Kazemzadeh, M.

Maleknia, M.

Hoseini, M.

Sadraei, H.

Rahimi, Z.

Jask, F.

Memari, J.

Moradi, A.

Allahyari, A.

32nd Kharazmi International Award

IROST Colleagues
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Safavi, M.

Bakhtiyari, M.

Azizmohseni, F.

Shahri, F.

Aminibayat, Z.

Mozafari, A.

Mirsafi, F.

Eghbal, M.

Ghiyasvand, F.

Mehralie, M.

Kabiri, Z.

Vahedi, A.

Rezaei, M.

Namjou, A.

Art, Architecture& Urban Planning
Head
Haghir, S.
Members
Fatemi, S.

Imami, J.

Jabbari, S.

Kafshchian Moghaddam, A.

Khademzadeh, M. H.

Khaghani, S.

Mohammad Kari, B.

Sattari, M.

Materials, Metallurgy & New Energies
Head
Kaflou, A.

Ahangarani, Sh.

Dashtizad, V. A.

Esmaelian, M.

Gholamipour, R.

Motahedi, A. A.

Rajabi, M.

Sarpoolaki, H.

Shahri, F.

Shirvani, K.

Zahrae, S. M.

Industrial Engineering and Technology Management
Head
Hajihosseni, H.
Members
Abbasi, F.

Ansari, M.T.

Armaghan, N.

Fakour, B.
Falah Haghighi, N.

32nd Kharazmi International Award
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Biotechnology, Environment & Basic Medical Sciences
Head
Farazmand, A.
Members
Amidi, Z.

Amini Bayat, Z.

Azin, M.

Aziz Mohsseni, F.

Bakhtiari, M.R.

Bakhtiari, N.

Esfehani Boland Balaei, Z.

Ghobad Nejad, M.

Hadizadeh, M.

Hemmat, J.

Hosseini Pajou, Kh.

Jafari, S.

Kiyani Rad, M.

Mirdamadi, S.S.

Ofoghi, H.

Rostami, Kh.

Saadatnia, G.

Safavi, M.

Salami, F.

Sheikhinejad, A.

Sohrabi, M.

Vaez, M.
Zare, D.

Basic Sciences

32nd Kharazmi International Award

Head
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Kouhian, A.
Members
Abdi, Y.

Babaali, B.

Bakhshandeh, B.

Darbari Kouzekanan, S.

Esmaeeli, A.

Ghader Marzi, A.

Kanaanian, A.

Mahjour Shafiee, M.

Mohammadipanah, F.

Nourbala, M.

Soleymani Damane, M.

Agricultural & Natural Resources
Head
Zandi, M.
Members
Abbas Zadeh, R.

Ahadi, A. H.

Atapour, M.

Bagheri, M.

Boushehri, S. S.

Chokhachizadeh Moghadam, M.

Ghaem Maghami, S.A.

Hossein Pour, B.

Labbafi, Y.

Maasoumian, M.

Mirzaei, S.

Mohammadi Bazargan, M.

Mozhgani, N.

Norouzian, A.

Panahi, R.

Sanjabi, M. R.

Sarami, Sh.

Tafaghodinia, B.

Yari, F.

Zonouzi, A.

Medical Sciences
Head
Safavi, S. M.

Azizmohseni, F.

Bakhtiari, M.R.

Davoudi, J.

Hadizadeh, M.
Yaraie, R.

The Laureate Successful in National Production
Head
Allahyari, A.
Members
Abedi, M.

Falah Haghighi, N.

Moradi, A.

Orangian, A.

32nd Kharazmi International Award
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Chemical Technologies/ Nanotechnology
Head
Khandan, N.

32nd Kharazmi International Award

Members
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Abedi, M.

Aroojzadeh, N.

Bahreini, Z.

Basiri, A.

Eikani, M.H

Farhadi, F.

Golmohammad, F.

Habib Pour, R.

Hajiabolhasani, M.

Javani, N.

Javanmard, M.

Kashi, I.

Latifi. S. M.

Mahmoudi Najafi, S. H.

Mortezavi, S.V.

Mozzafari, S. A.

Naseri. N.

Nasri, Z.

Omidi, T.

Rahmani, H.

Rahimi, S.

Ranjbar, M.

Sadat Hosseini, S.S.

Saffarzadeh, Sh.

Sadeghi Fateh, D.

Salehi Rad, A. R.

Sedrpooshan, A. R.

Shalmashi, A.

Shokrollah Zadeh, S.

Torabizade, H.

Civil Engineering
Head
Zahraie, B.
Members
Akbari, Z.

Ghalandarzadeh, A.

Kavand, A.

Khan Mohammadi, M.

Mahmoudzadeh, I.

Ramezanian Pour, A. M.
Zahraie, S. M.

Specialized Scientific Committees

Electronic & Computer/ Information Technology
Head
Eghbal, M.
Members
Amiri. Sh.

Aghajani, A.

Abdoli Khubani, Z.

Basseri, N.

Borghani Farahani, N.

Ekhtiarzadeh, D.

Farahani, G.R.

Firouzmand, M.

Gorgin, S.

Kheyri, F.

Khosravi, A.A.

Mohamad Khani, Gh. R.

Moradi, L.

Nafisi, V.R.

Nik Aein, Z.

Rahmani, K.

Sadri, G.

Shojaodini, S.V.

Tavasol Panahi, Z.

Zolghadri, M. R.

Mechanics/ Mechatronics/Aerospace
Head

Members
Amini, M.

Anvari, A.

Bakhtiari, H.

Farrokhabadi, A.

Fazli, H.

Ghadamian, H.

Gharashi, A. H.

Hashemlou, M.

Karimi Alavije, D.

Khoshnevisan, S.

Malekian, M. M.

Okhovat, A.

Salavatizadeh, A.

Seyedi Niaki, K.

32nd Kharazmi International Award

Akbarnia, A.
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Prof. Ashouri, A.

Prof. Elyasi, A.

The president of Iranian Research Organization
for Science and Technology

Chairman of the 32nd Khwarizmi
International Award

Prof. Akhlaghi, F.

Dr. Ghezelayagh, M. H.

Tehran University

Imam Hosein University

Prof. Sherafat, S. A.

Prof. Ardakani, M. A.

Tarbiat Modaress University

Iranian Research Organization for Science and
Technology

Dr. Abdollah, A.

Prof. Faraji Dana, R.

Amir Kabir University of Technology

Tehran University

Dr. Farhani, F.

Prof. Semnanian, S.

Iranian Research Organization for Science and
Technology

Tarbiat Modaress University

Prof. Zand, E.

Prof. Abdkhodaie, M. J.

Agricultural Research,Education and Extension
Organization

Sharif University of Technology

Prof. Joghataie, M.T.

Prof. Latifi, H.

Tehran University of Medical Science

Shahid Beheshti University

Prof. Mohannazadeh, F.

Prof. Ghaemian, M.

Iranian Research Organization for Science and
Technology

Sharif University of Technology

Dr. Allahyari, A.
Executive Chairman of the 32nd Khwarizmi
International Award

KIA Laureates - National Section, 32nd session

No.

Category

Scientific Committee

1

Fundamental
Research

Biotechnology, Environment & Basic
Medical Sciences
Materials, Metallurgy & New
Energies
Art
Electronic & Computer
Mechanics
Mechatronics
Mechanics

2

3
4

Applied
Research

Research
&
Chemical Technologies
Development
The Laureate Successful in National Production
Total

First KIA
Laureate

Second
Third
KIA
KIA
Laureate Laureate

Total

1

-

-

1

1

-

-

1

1
1

1
-

1
2
-

1
1
2
1
1

-

-

1

1

1
5

1

4

1
10

No.

Category

1

Fundamental
Research

2

Applied Research

3

Research
Develop�& 
ment

4

Invention and
innovation

Scientific Committee

Biotechnology & Basic Medical
Sciences
Medical Sciences
Materials, Metallurgy & New Energies
Electronic & Computer
Biotechnology & Basic Medical
Sciences
Nanotechnology
Total

First KIA
Laureate

Second
Third
KIA
KIA
Laureate Laureate

Total

1

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

1

-

-

1

-

1

-

1

1

-

-

1

3

3

0

6
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KIA Laureates – Foreign Section, 32nd session
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Application entry of the 32nd Khwarizmi International Award
according to the field of participation

32

Scientific Committee
Field

National
Section

Foreign and
Iranian Residing
Abroad Section

Total
Application
Entry

Electronic & Computer

31

14

45

Biotechnology & Basic Medical Sciences

20

19

39

Chemical Technologies

19

8

27

KIA Laureate successful in national production

32

0

32

Industry & Technology Management

5

3

8

Basic Sciences

15

9

24

Medical Sciences

0

9

9

Civil Engineering

15

6

21

Nanotechnology

4

2

6

Agriculture & Natural Resources

20

18

38

Environment

9

4

13

Mechatronics

8

1

9

Mechanics

34

3

37

Materials, Metallurgy & New Energies

22

4

26

Software & Information Technology

17

7

24

Architecture& Urban Planning

8

0

8

Art

10

0

10

Aerospace

6

0

6

TOTAL

271

111

382

0

10

19

23

24
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KIA Session
35

36
38

40

40

47
48

50
50

10

10
8
13

20

20
21
21

20

33

43

45

0
0
0
0
0

26

30

30

29

31

33

40

40
37

1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
23rd
24th
25th
26th
27th
28th
29th
30th
31th
32th
35
36

34

38

40

40

40

15
16

17

20

29

35

Number of countries

42

44

47
49

48

47

46

45

44

43

42

42

50

27
26

26

30

21
21
22

22

0

1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
23rd
24th
25th
26th
27th
28th
29th
30th
31th
32th

Number of Laureates

54

Participating countries
during the 32 sessions of the KIA

KIA Session

Total Laureates
during the 32 sessions of the KIA

31

30

0

6

9

10

10

5

Field of Research

15

Basic Sci.

8

Architecture &
Urban Planning

5

4

Industry &Tech.
Mgt.

Nanotech.

382

510

594
628
667

700

Aerospace

8

Mechatronics

Environment

Art

15

Civil Eng.

787

939

468

875
910
949
895
991
900
854
845
838
853

806

774

747
738

800

19

542

1000

Information
Tech.

441
449

900

Chemical Tech.

20

15

Biotech. & Med.
Sci.

17

20

20

600

Agri. & Nat. Res.

25

22

317
254
271

320

500

Mat. &Metallurg

31

242

300

Elec. & Com.

32

135
129

Number of research
400

Lau. Succ. Nat.
Pro.

35
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
23rd
24th
25th
26th
27th
28th
29th
30th
31th
32th

0

34

200

Mechanics

Number of research

32nd Kharazmi International Award

Total application entry
during the 32 sessions of the KIA

100

KIA Session

National application entry
according to the field of research 32nd KIA

30
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Secretariat
Report
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Secretariat
Report

Special features of 32nd KIA
Characteristics of the thirty-second session of the Khwarizmi International Award
In addition to all the executive activities such as planning, monitoring and
supervising performances, upgrading and updating procedures, during this
session, three new programs have been implemented.

A complete on-line application system
for the foreign section has been launched
Completing and running the new data bank of the
KIA Laureates including the international and Youth sections
From the seventh session, it became a tradition that annual reports are
distributed at the day of the award ceremony. At the same time, copies are usually
disseminated among universities, the national library, scientific institutions,
relevant bodies…until it was felt that a fund of information about the KIA
Laureates was needed, a well-organized and maintained collection of data
regarding all the KIA Laureates for easy consultation and use. This precious data
repository has been finally and successfully created.

New design of the unique trophy,
“Khwarizmi Amber Trophy”

32nd Kharazmi International Award

Keeping the symbols, the new sculpture is a fitting tribute to the three decades of
Excellence of the KIA , to its prestige and recognition at national and international
level, to the outstanding achievements of the KIA Laureates.
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The permanent secretariat gratefully acknowledges and thanks everyone of its
national and international generous sponsors.
The permanent secretariat deem it necessary to also sincerely thank all the
participants who presented their candidature, IROST colleagues, scientific
committees’ members, the Grand Jury’s members, the executive committee’s
members, H.E. the President of IROST and his deputies, and H.E. the Minister
of Science, Research and Technology whom with their strong support and trust
contributed to the excellence and success of the 32nd session.
Khwarizmi International Award
Permanent Secretariat
March, 2019

Executive procedure

Secretariat
Report

32nd Kharazmi International Award

The Khwarizmi International Award includes the national section, foreign and the Iranian
researchers residing abroad sections and at last another section dedicated to the KIA
Laureate who has impact on the national production section.
The call for participation of the 32nd Khwarizmi International Award has been launched
in April, 2018, in four languages: English, German, French and Spanish. The Khwarizmi
International Award deals with four categories of research, fundamental research,
applied research, development research, invention and innovation.
The candidates are allowed to participate in different scientific fields, electrical
and computer engineering, mechanics, mechatronics, chemical technologies,
nanotechnology, materials, metallurgy and new technologies, information technology,
industry and technology management, biotechnology and basic sciences, medicine,
agriculture and natural resources, environment, basic sciences, civil engineering,
aerospace, architecture and urbanization, arts, medical sciences.
The deadline of submission was end of October for the national section and mid of
November for the foreign section. The applications submitted on-line were forwarded
on-line to eighteen scientific committees. These scientific committees, each
composed of different scientific groups, examined each application according to
determined criteria. At the end, the head of each scientific committee presented the
names of the finalists to the Grand Jury of the KIA.
Regarding this session, 271 applications for the national section and 111 for the
foreign section, from 40 different countries, reached the secretariat. Of the total of the
candidatures received, 27 were declared finalists by the eighteen scientific committees;
their recommended candidatures were forwarded to the KIA Grand Jury for final
selection.
The KIA Grand Jury, whose members are prominent national researchers in their
respective disciplines, is presided over by the president of IROST and the Chairman of the
32nd session of the KIA. After hours of presentation, defense and deliberations, the Grand
Jury finally selected 10 KIA Laureates for the KIA national section and 6 KIA Laureates for
the Foreign section, the KIA Laureates come from China, Greece, UK, Switzerland and USA.
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A mirror reflecting the country’s scientific achievements,
forty years, after the victory of the Islamic Revolution of Iran
The Khwarizmi International Award is a tested approach for outstanding national and
international scientists who through their scientific knowledge and innovations, make the
today’s world, brighter and more secure. These people of intellectual talent who master
and have excellent knowledge about universe, its rules and particularly about scientific
development in health, agriculture, environment, engineering, communications,
materials, water and soil and cosmos, and who work for the betterment of their people
and other nations.
The Khwarizmi International Award has been founded in 1987, after the victory of the
Islamic Revolution of Iran. Today three decades of success have passed, it is recognized
as the oldest and unique permanent scientific event.
From the first sessions, the importance for organizing such event was perceived by the
top-rank national deciders, particularly the Ministry of Culture and Higher Education, they
were aware of its promising and vibrant future. Due to this vital importance, it became
a tradition that the Khwarizmi Award is presented by the President of the I. Rep. of Iran.
It is gratifying to see that thanks to all the great efforts of the executive and scientific
organizers, in the Iranian Research Organization for Science and Technology, IROST and
the strong support of all the consecutive ministers and deputies of the Ministry of Science,
Research and Technology, the Khwarizmi Award has become a sustainable, fruitful,
national and international event.
During the thirty-two sessions, twenty thousand research works participated in this
contest. A thousand research works have been selected and presented to the scientific
community, and that, in different research categories, fundamental research, applied
research, development research, invention and innovation. Among the selected research
works, 79% belong to the national section and 21% to the foreign section, which includes
the Iranian researchers residing abroad.
We are all aware that for the execution of a research work, a strong team should
coordinate its efforts, as assistants or author of this project. We are proud to say that all
their names have a precious place in the KIA, a list stores all the prestigious, hardworking,
experienced, inventive, managers, and self-esteemed scientists, who are the engine for
accelerating the country’s scientific and technological advancements of the development
of this country.
Browsing and searching through the long list of the Laureates, jury members, scientific
committees’ members is an unique experience for each scientist or expert, many familiar
names of scientists who are playing a crucial role in the scientific world are listed, it is
another easy proof about the value, the impact and dynamism of the Khwarizmi Awards.
The archive of the secretariat carefully keeps and treasures all the participants’ records,
photos, films, newsletters, special editions, all the regulations, the hard and electronic
copy of published documents and reports. This rich archive is today providing us with
a valuable database that may allow the monitoring and observation of the national
scientific development trend during the last past forty years but moreover, if we add the
names of more than 200 foreign scientists and Iranian scientists residing abroad who
participated in this scientific contest from 50 different countries, we realize that the
Khwarizmi International award would not only be a simple event, a ministerial policy, or
just an international platform.
Indeed, the Khwarizmi International Award aside from reflecting the dynamism and the
self-esteem of the Iranian scholars, it shows the ongoing efforts of the Islamic Republic of
Iran to guide the youth and researchers along the pursuit of a sustainable development.
After 32 years, the number of sponsors, who has offered their sponsorship to the KIA
through all these years, increased to ninety six, which include governmental, private,
scientific, economic, national and international organizations. This increasing number
of sponsors serves as further proof and illustration that the KIA is a valuable and soughtafter event.
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Invention and innovation

Project Title

Semiconductor nanowire technology for energy
conversion and storage

Nano
Technology

Researcher

Prof. Peidong Yang
Country

USA

Country
Field

United Kingdom
Chemistry

ScientificAffiliation

University of California, Berkeley

Abstract
Prof. Peidong Yang has pioneered semiconductor nanowire based technology for efficient solar
energy conversion, artificial photosynthesis and waste heat recovery. He has conceived molecularly
designed nanosystems that bridge chemistry, materials science and biology to solve some of the most
vexing energy problems of our time. His discovery of room-temperature ultraviolet nanowire laser
has led into a new area of exciting fundamental research “nanowire photonics”. He also discovered
that these semiconductor nanowires, having high refractive index, can function as low-loss optical
waveguides for UV and visible lights both in air or liquid medium. Using a KNbO3 nanowire as key
component, Yang has created an optical probe that potentially combines fluorescence microscopy
and force microscopy. The Yang group has made significant contribution in the photovoltaic area
by introducing (for the first time) the idea of nanowire solar cell. Early 2013, his group announced
the first fully integrated nanosystem for direct solar water splitting. An alternative approach was
introduced in his group in which the microorganism facilitated not only CO2 reduction, but the initial
synthesis of the inorganic light harvester as well through a self-photosensitization mechanism.
Recently, the photosynthetic biohybrid systems introduced by the Yang’s group using the strengths
of inorganic materials and biological catalysts.

Biography

32nd Kharazmi International Award

Prof. Peidong Yang has received his B. S. in Chemistry from University of Science and Technology
of China, in 1993 and Ph.D. in Chemistry from Harvard University in 1997. Since he started his work
in Berkeley University in 1999, his dedication to his work has brought him an international wide
recognition. As a result, more than 340 papers have been published in top journals. Their work is
often highly cited. For example, the 2001 Science paper was cited ~10000 times in the past decade.
Professor Yang has received many awards for his highly cited publications and innovations. He has
co-founded two startups Nanosys Inc. and Alphabet Energy Inc. More specifically, his group has made
significant contribution in energy conversion/storage research using semiconductor nanowires.
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Biotechnology
& Basic Medical
Sciences

Research & Development

Project Title

Biology and medicine of stress and stress-related
disorders
Researcher

Prof. George P Chrousos
Country

Greece

Country
Field

United Kingdom
Clinical
Medicine

ScientificAffiliation

National and Kapodistrian University of Athens

Abstract
Prof. Chrousos’ research program has mainly focused on the Biology and Medicine of Stress, the Physiology
and Pathophysiology of the Hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) Axis and the molecular actions of the
end-hormones of the latter, the glucocorticoids. He examined the key roles of stress mediators, not only in
endocrine, behavioral and physical/energetic adaptations, but also as major pathogenic factors, responsible
for the most important pathologies of today’s societies, which account for the majority of morbidity and
mortality plaguing contemporary societies. He has also made contributions to the understanding of the
molecular actions of glucocorticoids and of their effects on the genome and epigenome.which underlie
their involvement in human physiology and pathophysiology. On a practical level, Chrousos’s studies have
also contributed to the way we study, classify, diagnose, and treat classic endocrine disorders of the HPA
axis, including Cushing syndrome and Addison disease. His experimental work have opened new horizons
in our understanding of a wide spectrum of human complex disorders related to stress, beyond the classic
non-communicable ones, including melancholic, seasonal and postpartum depression, the post-traumatic
stress disorder, eating disorders, the very prevalent obesity/osteosarcopenia/metabolic syndrome, the
psychosomatic diseases, sleep disorders, and the inflammatory/autoimmune and allergic diseases. His
contributions to Biomedical Science and Medicine span and influence a broad range of medical disciplines,
including Pediatrics, Internal Medicine, Psychiatry, Psychology, Rheumatology, Allergy, Sleep Medicine,
Psychosomatic Medicine, Reproduction, Surgery, and Oncology.
He has authored or co-authored over 800 original scientific papers and over 600 journal reviews and book
chapters. He is one of the 100 most cited scientists internationally.

32nd Kharazmi International Award
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Dr. George Chrousos is Professor of Pediatrics and Endocrinology Emeritus, Holder, UNESCO Chair on
Adolescent Health, Director of the University Research Institute on Maternal and Child Health at the National
and Kapodistrian University of Athens (NKUA) School of Medicine. Formerly, he was Chairman of the First
Department of Pediatrics, NKUA, and Chief of the Pediatric and Reproductive Endocrinology Branch of the
National Institute of Child Health and Human Development, NIH, Bethesda, Maryland. He has received
numerous major awards, including the Fred Conrad Koch Award, the highest award of the US Endocrine
Society. He is a member of the Academia Europaea and the US National Academy of Medicine.

Fundamental Research

Project Title

Advanced hybrid imaging PET/MRI system

Electronics &
Computer

Researcher

Prof. Habib Zaidi
Country

Switzerland

Country
Field

United Kingdom
Medical
Physics

ScientificAffiliation

Geneva University Hospital

Abstract
Using cutting-edge novel molecular imaging techniques pioneered by my group (PINLab), I have
addressed specifically innovative multimodality imaging instrumentation dedicated for clinical
and preclinical imaging and advanced quantitative imaging. The introduction of combined PET/MRI
systems has further stimulated the development of advanced strategies for quantitative imaging and
the use of these technologies for imaging-guided radiation therapy planning, an area where our team
made a number of similar contributions. The Ingenuity TF PET–MRI is a whole-body hybrid PET–MR
imaging system with a Philips time-of-flight GEMINI TF PET and Achieva 3T X-series MRI system. This
sequential design successfully mitigated the interference between the two systems to achieve a level
of performance equivalent to the standalone PET and MRI systems with no compromise in patient
imaging workflow, while maintaining excellent system performance and image quality. The Ingenuity
TF PET–MRI represents the first commercial whole-body hybrid PET–MRI system. It is conceived that
advantages of hybrid PET–MRI will become more evident in the near future.

Biography

32nd Kharazmi International Award

Prof. Habib Zaidi is Chief physicist and head of the PET Instrumentation & Neuroimaging Laboratory
at Geneva University Hospital and faculty member at the medical school of Geneva University. He is
also a Professor of Medical Physics at the University of Groningen (Netherlands), Adjunct Professor
of Medical Physics and Molecular Imaging at the University of Southern Denmark, and visiting
Professor at IAS/University Cergy-Pontoise (France). He is actively involved in developing imaging
solutions for cutting-edge interdisciplinary biomedical research and clinical diagnosis. His academic
accomplishments have been well recognized by his peers and by the medical imaging community at
large since he is a recipient of many awards and distinctions. Prof. Zaidi has been an invited speaker
of over 150 keynote lectures and talks at an International level, has authored over 252 peer-reviewed
articles in prominent journals and is the editor of four textbooks.
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Materials,
Metallurgy &
New energies

Applied Research

Project Title

The interfacial assembly and synthesis of ordered
mesoporous materials for applications
Researcher

Prof. Dongyuan Zhao
Country

China

Country
Field

United Kingdom
Materials
& Metallurgy, Chemistry

ScientificAffiliation

Fudan University

Abstract
Prof. Zhao’s research is focused on interfacial assembly of ordered mesoporous materials for
applications of catalysis, energy and water purification. Dongyuan has made many breakthroughs,
pioneering works in synthesis of ordered mesoporous materials, and significantly contributed
in the international mesostructured materials community. He has discovered a family (FDU) of
novel mesoporous materials which have been widely used in the world. Specifically, Dongyuan is
actively engaged in developing and implementing innovative strategies for industry applications of
mesoporous materials. The creation of several large-scale preparation methods has been used as
industrial catalysts in petroleum process for heavy oil hydrocracking.

Biography

32nd Kharazmi International Award

Dongyuan Zhao was born in Northeastern of China; he received B.S. (1984), M.S. (1987) and PhD
(1990) from Jilin University. Now he is a Cheung-Kong Professor in Department of Chemistry at
Fudan University. He was a member of Chinese Academy of Sciences and The Third World Academy
of Science (TWAS), President of International Mesostructured Materials Association (IMMA). He is
now appointed as senior Editor of ACS Central Science. He published more than 680 peer-review
papers, 50 patents and is listed as one of highly cited researchers ISI in both Chemistry and Materials
Science fields.
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Fundamental Research

Project Title

Understanding the pathobiology of asthma and allied
disorders

Medical Sciences

Researcher

Prof. Stephen T Holgate
Country

United Kingdom

Country
Field

United Kingdom
Immunopharmacology

ScientificAffiliation

University of Southampton, Faculty of Medicine

Abstract
Study of cellular and molecular basis of asthma identifies novel therapeutic targets
for asthma. Motivated by the rising asthma death rate in the 1970-80s linked to
overuse of β-agonist bronchodilators, Stephen Holgate pursued a research career focused
on understand the mechanisms of asthma and uncovering novel therapeutic approaches.
Particular achievements:
To definitively establish the direct involvement of mast cells in human asthma and establishing the
link between mast cell activation and leukocyte (especially eosinophils and T helper 2 lymphocytes)
recruitment into the airways.
The first to place the epithelium at the centre of asthma pathobiology and to demonstrate its role in
driving both acute and chronic inflammation and remodelling the airways in chronic disease.
Defining a role for the bronchial epithelium and characterise it as a chronic wound response of the
epithelium which not only contributed to increased inflammation, but also increased susceptibility to
other asthmagens such as viral infection and air pollution. We introduced the concept of reactivation
of the epithelial-mesenchymal trophic unit similar to that occurring in branching morphogenesis of the
foetal lung to sustain chronic airway inflammation and remodelling.
Uncovering reversibility of the remodelling response that identifies inhibition of ADAM33 as a novel
therapeutic opportunity for altering the natural history of human asthma.
Identifying the role of viruses especially rhinovirus in the causation of asthma exacerbations.
The discovery of impaired production of interferon-β by the asthmatic epithelium contributing to viral
exacerbations of asthma leading to the first clinical development of inhaled IFN-β in the treatment of
viral asthma exacerbations.

Prof. Holgate is Medical Research Council Clinical Professor of Immunopharmacology at the Faculty
of Medicine in Southampton. After completing his medical training in London, he spent two years at
Harvard Medical School to acquire skills in allergic disease mechanisms. On returning to Southampton
in 1980, he set up a research group focused on the causative processes leading to asthma and allied
diseases and produced over 1000 peer- reviewed publications achieving an h index of 165. He has
received a number of honours and awards including the Paul Ehrlich Prize of the European Academy of
Allergy Asthma and Clinical Immunology, the William Frankland award for Clinical Allergy and the British
Thoracic Society Medal.

32nd Kharazmi International Award

Biography

19

Biotechnology
& Basic Medical
Sciences

Fundamental Research

Project Title

The study of proteins function using mass spectrometry
and proteomics
Researcher

Prof. John R. Yates
Country

USA

Country
Field

United Kingdom
Biotechnology

ScientificAffiliation

The Scripps Research Institute

Abstract
The field of proteomics arose from two critical inventions: tandem mass spectrometry peptide
sequencing and large-scale database searching. This convergence resulted in the development
of shotgun proteomics, a new paradigm revolutionizing molecular and cellular biology research
that is employed throughout the world for the study of proteins. These methods enabled largescale studies to identify the components of protein complexes in microorganisms and mammalian
cells, and almost every organelle in prokaryotic and eukaryotic cells has been characterized using
shotgun methods. The comprehensive analysis of cells and tissues is now performed to understand
differences between normal and disease states. These methods have had substantial impact in the
study of cancer, malaria, cystic fibrosis and many other diseases to create a greater understanding
of disease and disease mechanisms. Additionally, these technologies created or accelerated
development of other fields, including chemical biology, metaproteomics, paleoproteomics, and
disease biomarker discovery for early and accurate diagnosis.

32nd Kharazmi International Award
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Prof. Yates is the Ernest W. Hahn Professor at The Scripps Research Institute. His research includes
development of integrated methods for tandem mass spectrometry analysis of protein mixtures,
bioinformatics using mass spectrometry data, and biological studies involving proteomics. He
is the lead inventor of the SEQUEST software for correlating tandem mass spectrometry data to
sequences in the database and developer of the shotgun proteomics technique for the analysis of
protein mixtures. His laboratory developed proteomic techniques to analyze protein complexes,
posttranslational modifications, organelles & quantitative analysis of protein expression for the
discovery of new biology. He received the ASMS research award, the Edman Award in Protein
Chemistry, the ASMS Biemann Medal, HUPO Distinguished Achievement Award in Proteomics,
Herbert Sober Award from ASBMB, Christian Anfinsen Award from The Protein Society, the 2015
ACS’s Analytical Chemistry award, 2015 Ralph N. Adams Award in Bioanalytical Chemistry & the 2018
Thomson Medal from IMSF.

The Laureate achievement in national production

Project Title

Development and commercialization of SDH optical
transmission systems
Achievements

Laureate
27th session of
the Khwarizmi
International
Award, 2015

Mohammad Reza Pakravan (Ph.D.)
Collaborators

Mohammad Reza Movahedin, Arash Majd, Hadi Emami Arandi, Saeed Bakhshi,
Kiarash Kiamarz, Mohammad Mahdi Pakravan, Hamid Nazari Hashemi, Reza Azad,
Hamed Kashani, Shahram Moradi, Morteza Sadeghi, Ali Ruzbahani, Fatemeh Sahabiniya

ExecutiveOrganization

Partow Tamas Novin (Parman) Co.

Abstract

32nd Kharazmi International Award

Partow Tamas Novin (Parman) Co. was founded by a team of university professors in 2001 with the
goal of developing national science and technology through design and development of high-tech
telecommunication systems. Parman has designed and developed a range of products which are used
in public telecommunication and enterprise networks. Parman has developed several SDH optical
transmission systems that support a wide range of different services. These systems can provide TDM
services ranging from E1 to STM-1/4/16/64. They can also provide different packet switched Ethernet
services with interfaces that support 10/100 Mbps and 1/10 Gbps Ethernet ports.
Parman provides different software platforms to support the system and network management
operations. These platforms facilitate the process of network configuration, maintenance and
monitoring. The required features of these platforms are derived from the standard requirements
and customer preferences. Parman systems are designed and developed based on international
standards. Their design and development are based on well-developed engineering techniques
and deployment of quality control processes in all aspects of corporate function. As a result, Parman
systems are highly reliable and functionally rich products that have successfully passed international
standard tests and are certified by the Iranian Communication Regulation Agency (CRA).Parman has
developed very high-quality telecommunication products which require advanced levels of science
and technology. These products have been used in the network of various telecommunication
operators and have demonstrated their quality of operation in practice. This has improved the brand
recognition of Parman and has also changed the perspective of telecommunication and mobile
operators towards nationally developed high-tech telecommunication products.
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Chemical
Technologies

Third Laureate Research & Development

Project Title

Industrial production of Nickel based natural gas reforming
catalysts using recovered Nickel from spent catalysts
Executive Organization

Kharazmi Technology Development
Representative

Hasan Navaei Alvar

Collaborators

Amin Mardanloo, Gholamreza Roohollahi, Seyed Mohammad Ali Shafaei, Seyed Behrooz Hoseini, Reza Fazlali,
Amin Karimi & Sara Mahmoudi

Abstract

32nd Kharazmi International Award

The presented plan is the industrial production of nickel based natural gas reforming catalysts
manufactured from the recovered nickel obtained from spent catalysts. In this plan, pure metallic
nickel is recovered and reduced as the cathode upon applying electrical current in the sulfuric based
solution of nickel prepared by the leaching of the spent catalysts (catalysts used in DRI, Petrochemical,
Refinery and Edible Oil Plants) or through using multiple purification steps on the leached solution
obtained from nitric acid. Prior to processing, the spent catalysts are divided into organic compounds
containing or non-organic compounds containing categories and based on this classification,
different leaching procedures should be utilized on the spent catalysts and ultimately electro-winning
techniques would be used to recover cathode nickel. Preparation of nickel sulfate or nitrate solution
can be through leaching of the spent catalysts with sulfuric and nitric acid, adjustment of solution pH
and subsequent precipitation of the impurities. In electro winning section, the optimization in power
consumption and increasing in the performance of nickel cathode production has been carefully
considered. The obtained pure cathode nickel is then contacted with nitric acid and the density
and concentration of nickel in the nickel nitrate solution is determined precisely. This nickel nitrate
solution would be used as the impregnation solution and a variety of porous catalyst carriers such as
magnesium oxide, magnesium aluminate, calcium aluminate, alumina and etc. can be dipped inside
to introduce the nickel nitrate solution into the carrier pores. The catalyst would be dried in the oven
and calcined at high temperatures. The necessary content of nickel can be achieved through multiple
impregnation, drying and calcination steps. These catalysts can be used in the NG reformers of DRI,
Petrochemical, refinery and hydrogen plants.
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Different Types of Nickel Based Natural Gas Reforming Catalysts (left) and All Pure Derivatives of Recovered Nickel from Spent Catalyst used in the Catalyst
Manufacturing Process (Right)

First Laureate Research & Development

Project Title

Designing and manufacturing, installation and
commissioning of hydroelectric governors

Mechanics

Researcher

Mohammad Durali (Ph.D.)
Collaborator

Mahdi Hosseyni

CollaboratorOrganizations Sharif University of Technology, Durali System Design and Automation, Farab Co.

Abstract

32nd Kharazmi International Award

Governor known as the heart of a power station is the most sensitive part of the control system
and is distinguished as a strategic component in power generation industry. So far this system has
been purchased from foreign companies for existing power stations in Iran. Most of the installed
governors have very high price and use special parts made by the governor manufacturers that are
not purchasable in market, making their operation and maintenance a challenge. In Most cases the
equipment sold to Iran have not been the latest technology, making the system out dated in a short
period of time and causing more problems in spare part and service acquisition.
The new generations of Governors are Hydro Electronic systems having an accurate servo-hydraulic
system under the command of a plc. based digital control system controlling speed and power, and
making safe decisions in critical events. This was the basis for the development of our governors.
The preliminary studies started in 2007 by studying the documents, visiting sites, and tailoring
numerous design meetings. After 8 years, 3 units of the first governors were installed in Azad 10MW
power station in Kurdistan with a successful record of operation since their installation. Three unit
in Darian 210 MW hydropower station in Kermanshah province and 3 units in 155 MW Sardasht
power stations in West Azerbaijan province were the successors. All governors pass all standard test
required by the power generation industry and standard institutions. Therefore the technology is
now fully matured and is ready for entering the world market.
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Third Laureate Applied Research

Project Title
Mechanics

Turbo vacuum industrial cleaning
Researchers

Reza Bizhanzadeh and Saeed Bizhanzadeh
CollaboratorOrganizations

Nab Andishe Sanat Asar Co.

Abstract

32nd Kharazmi International Award

This scheme introduces a negative pressure making method which is like vortex. Based on this
method, an apparatus was made called TURBO VACUUM. In this apparatus, the fluid is rotated
rapidly in a case and the Centrifugal force moves the air from inside the case to the wall of the case,
and the negative pressure produced in the center. With this method, we made samples which
provide 800 millibar of negative pressure and 6000 cubic meters per hour flow, which can be easily
increased. The design of this apparatus is such that it can be folded down by placing several motors
in order to provide the required suction flow So that it does not affect its cost. The construction and
material technology it needs is easily available and it can be produced inside the country. In terms of
manufacturing costs, it is very cost effective and because of the expensive equipment of competitors,
it has a high competitive advantage. Since there is no rotating equipment in this apparatus, it has
a long life span. This apparatus can simultaneously collect the material and transfer the material
to the desired point with the same injection pressure. Although apparatus such as ejectors and
venturi, etc. produce a vacuum by fluid injection, but due to differences in the structure and fluid
rules used in them, there is very little pressure and flow, and they are used in very limited industries.
This apparatus was registered in the Industrial Property Organization of Iran in 2010 as “VORTEX
PNEUMATIC CONVEYING SYSTEM AND APPARATUS”. It was also registered at the US Patent and
Trademark Office in early 2016. Electricity is not used in this apparatus, which makes it an explosive
apparatus for oil and petrochemical plants and the like.
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Third Laureate Applied Research

Project Title

Comprehensive digital master switch

Electronic &
computer

Researchers

Mahdi Torabian Esfahani (Ph.D.), Navid Sedri
CollaboratorOrganization

Azhman Sanat Company

Abstract

32nd Kharazmi International Award

The cranes are one of the most important and most sensitive parts of industrial and production
units. It is necessary to pay attention to this part in increasing productivity and increasing the
speed of production, and obviously any invention and innovations in this way will facilitate the
transfer and increase the speed of moving objects. At present, the cranes are worked by mechanical
controllers (levers) that have a strong need for manipulation and rapid wear and even the number
of movements on them, for example, it can be used 5 million times the electromechanical controller.
This technical problem has caused the industrial units to be troubled and have a severe need for these
controllers. The presented device is the digital master switch (lever). The master switch converts
driver’s commands to electrical signals, which are signaled by the control panel to move the crane
in the desired path and direction. In a cabin’s crane, usually uses a number of separate switches to
apply any movement (up and down movement of the hoisting-left and right moves of bridge). The
presented master switch is new invention and it is exactly made to the needs of a crane. Due to the
lack of mechanical components, its life is much longer than the life of mechanical samples. On the
other hand, the comprehensive use of all cranes and any equipment has a joystick and only needs to
change the settings in the shortest time.
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Third Laureate Applied Research

Project Title
Mechanics

Reinforcement of corroded oil tanks
using composites technology
Researcher

Mahmood Mehrdad Shokrieh (Ph.D.)
Collaborator

Seyed Mehdi Azarfam

CollaboratorOrganization

Takin Co. , Moghavem Sazi Pishrafteh

32nd Kharazmi International Award
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Oil storage tanks and oil and gas transmission pipelines are damaged and corroded over time, and
therefore major repairs should be made on them. Traditional repairs in oil reservoirs include changing
the sheets of oil reservoirs. In the traditional method (re-bottoming), the sheet of the tank floor is cut
and new metal sheets are replaced. In the traditional repairs, neutral gas must be injected into the
bottom of the tank so that no fire occurs inside the reservoir. The wall of the tank must also be cut to
enter the equipment and metal sheets into the reservoir. This increases the buckling of the tank body.
Meanwhile, the flow of fluid into and out of the tank must also be stopped so that the corroded pipes
can be replaced or welded. In the present design, by composite laminating, the metallic corroded
tanks can be strengthened without cutting or applying the hot work on the tank floor. Also, using
the composites technology, for reinforcement of the corroded pipes, cutting the fluid flow and hot
works are not needed. After repairs with advanced composites technology, in the event of complete
destruction of the metal sheet of floor of the reservoir, composite coating will continue to tolerate
the weight of the fluid inside the reservoir. This technology is used in industrialized countries as an
advanced technology. But due to sanctions imposed, foreign companies are not willing to operate in
Iran. However, if the foreign companies are willing to implement in Iran, the costs are non-economic
and non-optimal. Using the academic research, the present technology was developed by Iran
Composites institute. Then by spinning-off the Takin, Advanced Strengthening Co. in 2005, this
new technology was commercialized in Iran. So far, Takin Co. has reinforced up 9 large corroded oil
reservoirs and 8 pipelines in the country, with this advanced technology.
Advantages of using composite laminating in comparison with the traditional method of rebottoming:
• Very low repair time in comparison with the re-bottoming of the tank floor.
• No need for hot work inside of the tank.
• No need for cutting in the body of the tank.
• No buckling of the tank body due to non-cutting on the tank wall.
• No corrosion in composite coatings compared to metallic sheets.
• Easier repairs of composite coating (if needed in future) in comparison with metallic sheets.
• Non-corrosive against petroleum products.

The implementation of composite coatings on the floor of a corroded
tank

Petroleum storage tank after reinforcement by laminated composites

Second Laureate Applied Research

Project Title

Visualizer of supersonic microparticles

Mechatronic

Researcher

Hamid Reza Nasiri
Collaborators

Azadeh Kebriaee, Seyed Ali Asghar Razavi Haeri

CollaboratorOrganization

Arsin Tabesh Negaran Fanavar Co.

Abstract

32nd Kharazmi International Award

Measurement and detection of phenomena with the short characteristic time in the combustion
engines, the dynamic behavior of various types of projectiles, and the formation and superposition of
acoustic waves are inevitable to enter the design, troubleshooting, and manufacturing of advanced
industrial products.
Due to the complexity of measurement equipment, few companies operate in this field, e.g., such
as NASA, Dantec, LaVision, DLR, and SprayTech.
The high technical knowledge available in this equipment, as well as global sanctions and high prices,
makes it difficult and sometimes impossible to provide them in the country.
The reason for the complexity of the present equipment and technique is to achieve the information
of flow field with non-intrusive methods unaffected the physics of the phenomenon. The unique
solution is the use of optoelectronic instruments. Our product consists of high sensitive spectral
detectors, high-power and high-speed spectral illuminators, high precision (about nanoseconds)
and high frequency (about kHz) synchronizers, appropriate optical layout for detection, software to
analyze the results, and accurate and stable setup, which provides the ability to control and evaluate
rapid phenomena.
Arsin group, with a long time history in research and development, considerable costs, and creating
the necessary laboratory infrastructure, has been able to produce the equipment in a completely
innovative way and with the help of accessible parts. The price paid for the current product is highly
competitive with oversea samples and is consistent with the ability to purchase most of the domestic
industry and research institutions.
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Project Title
Art

First Laureate Applied Research

Nowtar
Researcher

Daryush Talaei (Ph.D.)

Abstract

32nd Kharazmi International Award

Tar as a prominent instrument of Persian classical music faces serious difficulties to fulfill its mission
in the world of cultural globalization. Despite all its outstanding characteristics, at least in its formal
terms, faces some obstacles to its full utilization with barriers such as high cost, non-ergonomic
forms and transportation difficulty. To overcome these barriers, we have proposed “Nowtar”. It
is in fact the traditional Tar that has undergone some changes in form and sound. These changes
include; reducing the depth of the resonating case (from 24 to 12 centimeters); its apparent shape
(from bowl to flat); and, creating a plate behind it with embedded holes. By reducing the depth of
the resonating case and creating a resonating plate behind it with embedding holes, the quality of
sound can be adjusted. To make a more convenient the size, shape and the weight of the peg box
are modified. These changes not only have not reduced the sound qualities, but also made its sound
more harmonious. In addition, this instrument has by no means deducted the professional standards
of the traditional Tar; intervals between frets, the length and seizes of the strings and the size and
shape of covering skin, all are the same of those in a traditional full size Tar. All of these changes make
the Nowtar more economical, friendlier to the environment, and safer for the player, and more
functional than the traditional one. In addition, the new Tar shape in this plan opens the way for
modern method of production of this instrument.
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First Laureate Fundamental Research

Project Title

Differentiation and technology of stem cells application in
heart and liver regenerative medicine

Biotechnology
& Basic Medical
Sciences

Researcher

Prof. Hossein Baharvand
Collaborators

Abdolhossein Shahverdi, Ahmad Vosough, Nasser Aghdami, Massoud Vosough,
Ghasem Hosseini Salekdeh, Abbas Piryaei, Hassan Ansari

Collaborator
Organizations

Royan Institute, The Industrial Development & Renovation Organization of Iran, National Institute for Medical
Research Development, Iranian Council of Stem Cell Research and Technology, The Vice-Presidency for Science and
Technology Affairs, Iran National Science Foundation

Abstract

32nd Kharazmi International Award

Liver and cardiovascular diseases are among the leading causes of mortality worldwide. Novel clinical
strategies are being developed for regenerative medicine in liver and heart using a variety of stem
cell types and/or derivatives. Here, we produced pluripotent stem cells, including embryonic stem
cells (ESCs) and induced pluripotent stem cells (iPSCs), and isolated tissue-specific stem cells as
different sources for making hepatocytes and cardiomyocytes.
First, hepatocytes and cardiomyocytes were produced from stem cells by spontaneous
differentiation, genetic manipulation, directed differentiation using growth factors, small molecules
and co-culturing with other cells and/or extracellular matrix manipulation. In addition, the effect
of tissue and nanoengineering was investigated on the differentiation and production of lineagespecific cells. Also generation of human iPSCs enabled us to produce patient-specific pluripotent
stem cells which provided an opportunity to study liver and cardiovascular diseases in a dish.Second,
the produced hepatocytes and cardiomyocytes were transplanted into animal models of liver and
cardiovascular injuries.
Third, in order to extend stem cell knowledge from bench to bedside, various clinical trials were
conducted using stem cells in liver and cardiovascular diseases.
The overall data showed that stem cells can produce sufficient number of hepatocytes and
cardiomyocytes in vitro which have great potential to be used in developmental studies and
translational research. Furthermore, the in vitro models of liver and cardiovascular diseases were
established by producing patient-specific iPSCs. Finally, our clinical trial results demonstrated the
safety and efficacy of human tissue-specific stem cells in the repair and regeneration of liver, heart
and vessels.
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Materials,
Metallurgy and
New Energies

Outstanding Researcher

Project Title

The effective role in theoretical and applied development
of materials and metallurgy engineering in Iran
Researcher

Prof. Parviz Davami
Field

Engineering and materials science

ScientificAffiliation

Sharif University of Technology, Razi research center for metallurgy and Razi Applied Science Foundation

32nd Kharazmi International Award

Biography
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Parviz Davami was born on June 11, 1920, in Tehran. In 1965, he graduated in metallurgy engineering
in the High Knowledge Institution, later called the current Iran University of Science and Technology.
In 1972, he obtained his doctorate from the University of Leeds, in England. In fact, he is one of the
pioneers of this scientific field, materials and metallurgy engineering in Iran. After completing his
education, Dr. Parviz Davami returned to his homeland, and joined the faculty members of Sharif
University of Technology. Aside from educational, executive and research activities in the fields of
freezing and casting simulation of freezing and casting, Prof. Davami wrote many valuable books.
In 1982, due to his own great enthusiasm, he formed a great team of specialists, researchers and
scholars and despite of so many obstacles he faced on that time such as the lack of capital investment
laboratory equipment, skilled staff, inadequate knowledge-based business atmosphere, Prof.
Davami, this prestigious researcher established the Razi Research Center for Metallurgy.
After thirty years of work and strong commitment, In 2011, the number of employees increased to
more than 200 people, and the center succeeded in increasing its profit margin. Today the Razi center
is still very active and has built a strong reputation.
Based on his experience, in 2012, Professor Davami founded the Razi Applied Science Foundation.
This foundation gathers many laboratories such as metallography, electron microscopy, chemistry,
non-destructive, mechanical, polymer, corrosion, quantum, XRF and XRD, metal and nonmetallic
metal , a big set of specialized facilities for practical tests for industrial components, a library, an
information center, and other software facilities .
Prof. Davami received many titles and honors some of them are: The Certificate of Merit from the
Ministry of Industry for his research collaboration (1990), The World QIT Design Award and the Gold
Medal from the World Intellectual Property Organization WIPO (1990), Second Laureate in applied
research of the 3rd Khawarimi International Award (1990), Outstanding Researcher Distinction of the
Sharif University of Technology (1991), Second Laureate in applied research of the 11th Khwarizmi
International Award (1997), The Medal of Knowledge from the Academy of Science (1997), Medal
of Knowledge from the president of the I. Rep. of Iran (2011).
Prof. Parviz Davami is a man of knowledge and great potential, he is an acclaimed scientist and an
inspirational figure.
This prominent Iranian researcher wrote more than three hundred articles in Persian and English,
published in prestigious journals and presented at national and international conferences. Also in
his research career, he compiled many specialized books.
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In the Name of ALLAH

The 32nd Khwarizmi International Award (KIA) coincides with the 40th anniversary of
the victory of the Islamic Revolution of Iran which highlights the capabilities, willpower
and authority of a generation of insightful intellectuals and scholars involved in science
and technology in the country. Those who realized the importance of acquiring scientific
knowledge and the significance of innovations in science and technology for achieving
the humane and Islamic ideals of their society.
And, a few years after the victory of the Islamic revolution, Iranian intellectuals created
a dynamic and positive competitive environment for recognition, encouragement and
support of the outstanding researchers and technologists in the country. This invaluable
experience resulted in creation and coherence of a reliable scientific institution (KIA)
for announcing and evaluating the state-of-the-art initiatives taken in science and
technology in the country over the years.
We regard organization of KIA over three decades as a success for the great family of the
Ministry of Science, Research and especially for the Iranian Research Organization for
Science and Technology (IROST) and are grateful to Allah for it.
Having accepted hundreds of national and dozens of international projects of scientists
from forty countries, this session of KIA illustrates the development of science and
technology in Iran and promotion of scientific cooperation with renowned scientists
in the world.
As in previous years ,Iranian Research Organization for Science and Technology as the
organizer of this prestigious international scientific Award continues to emphasize on
maintaining the values represented by this scientific competition, such as drawing the
industry’s attention to investment in noble scientific ideas, encouraging the scientific
society to commercialize knowledge-based products, identifying successful innovators
and knowledge-based entrepreneurs, increasing the capacity of the KIA for developing
the human capital of the country and increasing scientific cooperation with foreign
scientists and Iranian researchers residing abroad, each requiring a long-term planning
and ensuring coordination among individuals , IROST departments and the related
institutions, managers and efficient human resources, as well as precision, speed, expert
opinion, providence of financial resources and as many other factors.
We are very pleased to see that this session of the KIA, in addition to publishing the
written documentation of the Khwarizmi Youth Award and KIA as in previous sessions of
KIA, has further provided an on-line public access to a database containing information
on the laureates of all (52) sessions of both Khwarizmi Youth Award and KIA including
the laureates’ names, project titles and abstracts.
We hope that the achievements marked by the intellectuals and scholars of the country
bring peace to humane societies.
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In the Name of Allah

"Believers, make room in your sitting
places when it is asked of you, and Allah
will make room for you. When you are
asked to move, so move, and Allah will
raise up in ranks those who believed
among you and those who have been given
knowledge. Allah is Aware of what you do."
Mujadila,
Ayah 11
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