
1 بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

اسفند ماه 1393

طرح های  برگزیده
 بیست  و هشتمین

 جشنواره بین المللی
 خوارزمی



بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی2

بسم الله الرحمن الرحیم
فَتَعالَى اهللُ الَْمِلُك الَْحقُّ 

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

پـس بلنـد مرتبـه و بزرگوار اسـت خدايي كـه به حق 
و راسـتي پادشـاه ملك وجود اسـت و

 تـو اى رسـول پيـش از آنكه وحى قرآن تمـام و كامل 
به تو رسـد در )تـاوت و تعليم( آن شـتاب مكن،

 و بگو  پروردگارا، بر دانشم بيفزاى.

سوره مباركه طه - آيه 114
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پیامبر خدا صلى  اهلل  علیه و  آله و سلّم:

حَمِة،   طالُِب الِعلـمِ طالُِب الرَّ
طالُِب الِعلمِ ُرکنُ اإلسالمِ و ُيعطى أجَرهُ َمَع النَِّبّييَن؛

جوياى دانش، جوياى رحمت است. 
جـوينـده دانش ركن اسـام است 
و پاداشش با پيامبران داده مى شود.

کنز العّمال: ۲۸۷۲۹ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸
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حمایت کنندگان ملی

 وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري

 بنياد ملي نخبگان 

بانك تجارت

ستاد اجرايي فرمان حضرت امام

سازمان انرژی اتمی ايران

شرکت انرژی نوين

سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا
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حمایت کنندگان بين المللی
   

 (IOR-ARC RCSTT)

  (APCTT) مرکز انتقال فناوري در آسيا و اقيانوسيه

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

    (COMSTECH) کميته دائمي سازمان کنفرانس اسالمي در زمينه همكاري هاي علمي و فني

(ECO) سازمان همكاري هاي اقتصادي 

(ECI) مؤسسه فرهنگي اکو

(FAO) سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد 

(ICARDA) مرکز بين المللي تحقيقات کشاورزي در مناطق خشك

مرکز منطقه اي علوم و انتقال فناوري- اتحاديه همكاري هاي منطقه اي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند   
   

(ISESCO) سازمان اسالمي آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان کنفرانس اسالمي   

(TWAS) آکادمي علوم کشورهاي درحال توسعه 

(UNESCO) کميسيون ملي يونسكو در ايران

 (UNESCO) دفتر منطقه اي يونسكو در تهران   

   (UNIDO) سازمان توسعه صنعتي ملل متحد

 (WAITRO) مجمع جهاني سازمان هاي تحقيقات صنعتي و فناوري 

 (WIPO) سازمان جهاني مالكيت فكري  

گروه بين المللی توسعه پايدار
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● جوايز ملى: 

    ● تقد ير نامه رياست محترم جمهوري، تند يس جشنواره و اهد ای بسته تشويقي
 

● جوايز سازمان هاي بين المللي:

)APCTT( مرکز انتقال فناوري در آسیا و اقیانوسیه ●
    گواهینامه به دو نفر از برگزيدگان

)COMSATS( کمیسیون علوم و فناوري براي توسعه پايد ار در  جنوب ●
    جايزه نقد ي و گواهینامه به دو نفر از برگزيدگان

  )ECI(  مؤسسه فرهنگي اکو ●
    گواهینامه و مد ال به سه نفر از برگزيدگان
)ECO(  سازمان همکاري هاي اقتصاد ي ●

    گواهینامه به پنج نفر از برگزيدگان
)FAO(  سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد ●

    مد ال و گواهینامه به يك نفر از برگزيدگان
)ICARDA( مرکز بین المللي تحقیقات کشاورزي در  مناطق خشك ●

    مد ال و گواهینامه به برگزيدگان
● مرکز منطقه اي علوم و انتقال فناوري- اتحاد يه همکاري هاي منطقه اي کشورهاي حاشیه اقیانوس هند

)IOR-ARC RCSTT(   
 جايزه نقد ي و گواهینامه به دو نفر از برگزيدگان

)TWAS(  آکاد مي علوم کشورهاي در حال توسعه ●
    جايزه نقد ي به دو نفر از برگزيدگان 

)UNIDO( سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ●
    تند يس و گواهینامه به دو نفر از برگزيدگان  

)WAITRO(   مجمع جهاني سازمان هاي تحقیقات صنعتي و فناوري ●
    گواهینامه، تند يس و جايزه نقد ي به يك نفر از برگزيدگان 

)UNESCO( کمیسیون ملي يونسکو در ايران ●
    گواهینامه به سه نفر از برگزيدگان

جوایز ملی و سازمان های بين المللی
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                     سخن دبیر
                         و پیام  
 سازمان های   بین المللی
بیست و هشتمین

 
جشنواره  بین المللی خوارزمی

 



بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی10

سخن  دبير

باسمه تعالي

  حـق تعالـى را شـکرگزاريم كـه در سـال مزيـن به نام اقتصـاد و فرهنگ، بـا عزم ملـي و مديريت جهادي 
بـار ديگـر توفیـق برگـزاری جشـنواره بین المللـى خوارزمـى را بـه سـازمان پژوهش هـای علمـى و صنعتـى 
ايـران عنايـت فرمـود. ايـن موهبـت را بـه ما ارزانى داشـت تا امسـال نیز شـاهد برگـزاری موفق و باشـکوه 
بیسـت و هشـتمین دوره آن باشـیم. مـا اسـتمرار ايـن خدمت گـزاری را در بیـش از ربـع قـرن برای سـازمان 

پژوهش هـا و بـرای خانـواده بـزرگ وزارت علـوم تحقیقـات و فنـاوری يـک توفیـق مى دانیم. 
  جشـنواره بین المللـى خوارزمـى كـه بـه نـام يکـى از درخشـان ترين چهره هـای علمـى دنیـای اسـام و 
جهـان مزيـن شـده اسـت، بـا معرفـى هـزاران محقـق، مبتکـر و مختـرع در محورهـاي بنیـادي، كاربردي، 
توسـعه اي و نـوآوري بـه جامعـه علمـى ايـران و جهـان، بـرای تکريـم دانشـمندان و نخبگان عرصـه علم و 
فنـاوری و ايجـاد تعامـل و هم فکـری علمـى میـان چهره هـاي برجسـته علـم و فنـاوری قدم هـای موثـری 
برداشـته اسـت. در راسـتای ديپلماسـى علمـى همـه سـاله بـا گردهمايـى دانشـمنداني از  ايـران و سـاير 
كشـورهاي جهـان در حاشـیه جشـنواره بین المللـى خوارزمـى بـاب گفتگو میان آنهـا باز شـده و ضمن تبادل 
آرا و انديشـه ها میـان متفکـران و صاحب نظـران، تصويـري شـفاف و شايسـته از ايـران عزيز اسـامي پیش 
روي شـركت كنندگان در جشـنواره مي گذارد. وجه تمايز بیسـت و هشـتمین دوره جشـنواره شـركت پررنگ 
محققیـن بین المللـي بـا ارائـه طـرح بـه دبیرخانـه جشـنواره از چهـل و هفت كشـور مي باشـد كه ايـن تعداد، 
افـزون بـر محققـان برجسـته داخلـي ارائـه دهنده طـرح در جشـنواره بـوده اسـت. در ايـن دوره همچنین از 

داوران بین المللـي كـه از میـان برگزيـدگان قبلـي انتخـاب شـده اند در داوري ها اسـتفاده شـده اسـت.
برخـود الزم مي دانـم كه از هیـات محتـرم داوران، گروه هاي  تخصصي، كمیتـه اجرايي، دبیرخانه جشـنواره، 
تمامـي همـکاران در بخش هـاي مختلـف سـازمان ماننـد پشـتیباني، روابـط بین الملـل و روابـط عمومـي و 

همچنیـن تمامـى نهادهـاي حمايـت كننـده ملـى و بین المللى تشـکر و قدردانـي نمايم.

                                                                            عبدالرضا صميمي                                                                    
                                                 دبير بيست و هشتمين جشنواره بين المللي خوارزمي
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پيام سازمان هاي بين المللي

مركـز انتقـال فناوری در آسـیا و اقیانوسـیه،  به عنـوان يک مركز منطقه ای وابسـته به كمیسـیون اقتصادی 
و اجتماعـى سـازمان ملـل متحـد در آسـیا و اقیانوسـیه )ESCAP(، تبريـکات خـود را به تمامـى برگزيدگان 
بیسـت و هشـتمین جشـنواره بین المللـى خوارزمـى ابراز مـى دارد. مركز انتقال فناوری در آسـیا و اقیانوسـیه، 
سـازمان پژوهش هـای علمـى و صنعتـى ايـران را به خاطـر برگـزاری ايـن جشـنواره بین المللى كـه به منظور 
تشـويق و تقديـر از تاش هـای چشـمگیر محققیـن، نـوآوران و مخترعـان سراسـر جهـان و قدردانـى از 

دسـتاوردهای آنـان در عرصـه علـوم و فنـاوری برگـزار مى گـردد، مورد تحسـین قـرار مى دهد.
مركـز بـا درنظـر گرفتـن اوضـاع كنونـى جهان بـرای دسـتیابى بـه جايگاه فعلـى اش، بـا اتخاذ دسـتور كار 
2015 و اهـداف توسـعه پايـدار، بـه علـوم، فناوری و نـوآوری )STI( حاصل از توسـعه پايدار در منطقه آسـیا 
و اقیانوسـیه تاكیـد بسـیاری دارد. چالش هـای توسـعه پايـدار در منطقـه ای بـا جمعیت قريب بـه  4/1 بیلیون 
نفـر يـا دو سـوم جمعیـت جهان، بسـیار وسـیع اسـت. بـرای رويارويـى با ايـن چالش هـا، مركز با شناسـايى 
مناطـق اولويـت دار در زمینـه همـکاری فناورانـه نسـبت بـه ظرفیت سـازی فنـاوری در سـطح كشـورهای 

منطقـه اقـدام نموده اسـت.
ايـن امـر شـامل تقويـت نظام های ملـى نـوآوری، ارتقا همـکاری جنوب-جنـوب و ظرفیت سـازی در زمینه 
انرژی هـای پايـدار تجديدپذيـر، تکنیک هـای كشـاورزی پايـدار و فناوری هـای نويـن و تکويـن يافتـه نظیـر 
نانـو فنـاوری اسـت. در چنیـن موقعیتـى جشـنواره بین المللـى خوارزمـى به دلیـل نقشـى كـه در ارتقـا علوم، 

فنـاوری و نـوآوری در سراسـر جهـان دارنـد، مورد اسـتقبال قـرار مي گیرد.
مركــز انتقــال فنــاوری در آســیا و اقیانوســیه امیــدوار اســت كــه ايــن جشــنواره محققان جــوان و دانشــمندان 
آينــده را بــه جســتجوی راه  حل هــای فناورانــه و نوآورانــه در زمینــه بســیاری از موضوعــات مهــم توســعه پايــدار 

ــب نمايد.  ترغی
تبريـکات صمیمانـه تقديـم بـه برگزيـدگان اين جشـنوراه برای تاش های سـازنده  آنـان در راسـتای خدمت به 

توسـعه بشری.

                                                                                                  مايكل ويليامسون
                                                                                                      رئيس مركز

مركز انتقال فناورى در آسيا و اقيانوسيه 
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موجـب خرسـندی اسـت كـه سـازمان پژوهش هـای علمـى و صنعتـى ايـران، اقـدام طوالنـى مـدت خـود را در زمینـه 
شناسـايى و قدردانى از دسـتاوردهای ارزشـمند دانشـمندان، مهندسـان و محققان در عرصه علوم و فناوری با تشـويق آنان 

در جشـنواره بین المللـى خوارزمـى طى سـالیان متمـادی ادامه داده اسـت.
احسـاس افتخـار مى كنـم كه تبريـک صمیمانه خود را به برگزيدگان بیسـت و هشـتمین جشـنواره بین المللـى خوارزمى 

كـه مشـاركت علمى چشـمگیری را در زمینـه تخصصى خود ارائـه نموده اند، ابـراز نمايم.
كمیسـیون علـوم و فنـاوری برای توسـعه پايدار در جنوب مفتخر اسـت كه بخشـى از ايـن رويداد علمى به شـمار مى رود 
و معتقـد اسـت كـه تشـويق و ترغیـب چنین مشـاركت كنندگان ارزشـمندی فرهنگ علوم و فناوری در سـطح كشـورهای 
درحـال توسـعه را تقويـت خواهـد نمـود. ايـن كمیسـیون بـا دارا بودن 21 كشـور عضـو و شـبکه ای متشـکل از 19 مركز 
بین المللـى عالـى علـوم و فنـاوری، تاش هـای قابل توجهـى طى 20 سـال در زمینه تولیـد دانش، آمـوزش و به كارگیری 
دانش برای حمايت از توسـعه پايدار و رشـد اقتصادی انجام داده اسـت. اين سـازمان كشـورهای درحال توسـعه را ترغیب 
مى نمايـد تـا بـه نقش مهم علـوم و فناوری در پیشـرفت اوضاع بشـری از جمله فقرزدايى، بهبود سـامت، افزايش سـطح 

سـواد، حفاظـت از منابع طبیعـى و بهبود اقتصـاد توجه نمايند.
تـاش وافـر  ايـن كمیسـیون بـرای ارتقـاء آمـوزش علوم و ظرفیت سـازی در سـطح كشـورهای عضو، شـامل برگزاری 
سـمینارهای علمـى ظرفیت سـازی، كارگاه هـای آموزشـى، كنفرانس هـا و نشسـت ها، موجـب گرديـد تـا فرصت هايـى در 
قالـب بورسـیه، آموزش هـای  كوتاه مـدت، تبـادل كارشـناس و منابـع آزمايشـگاهى و حمايـت  مالى از سـاير سـازمان های 
علمـى بـرای انجـام فعالیت های ظرفیت سـازی و نشـر دانـش از طريق وبگاه هـا، پورتال ها، مجـات و خبرنامه ها و سـاير 

نشـريات علـوم و فناوری فراهـم گردد.
يکـى از اقدامـات نوآورانـه كمیسـیون ايجـاد گروه هـای تحقیقـات )ITRGs( در زمینـه علوم و فناوری اسـت. سـازمان 
پژوهش هـای علمـى و صنعتـى ايـران محوريت گروه تحقیقاتـى »انرژی های نـو« و عضو گروه هـای تحقیقاتى »تغییرات 
اقلیمـى و حفاظـت محیطـى« و »علـوم تولیـدات طبیعـى« اسـت. اين گروه هـای تحقیقـات موضوعى با هـدف همکاری 
در سـطح كشـورهای جنـوب -  جنـوب و انجـام پروژه های تحقیقاتى با مشـاركت محققان و دانشـمندانى از سـازمان های 

مختلـف از كشـورهای عضو كمیسـیون ايجـاد گرديده اند.
 ايـن كمیسـیون حمايـت از تمامـى مراكز عالى رتبـه در تاش های آنان برای از میان برداشـتن فاصلـه بین دانش علمى 

و فنـاوری در بین كشـورهای جنوب و شـمال را تأيید مي نمايد.
افتخـار مى كنیـم كـه حضـور سـازمان پژوهش هـای علمـى و صنعتـى ايـران را از سـال 2004 به عنـوان يکـى از مراكز 
عالى رتبه عضو به طور رسـمى در اين شـبکه شـاهد هسـتیم.  اين كمیسـیون حمايت كامل خود را از سـازمان پژوهش ها 

كـه نقـش مهمى در پیشـرفت اقتصـادی -  اجتماعى كشـور ايران ايفـا مى نمايد، اعـام مى دارد.
مجـدداً برگـزاري جشـنواره بین المللي خوارزمي را به عنوان شـیوه قابل تحسـیني در توسـعه سـنت تحقیق و نـوآوري در 
میـان محققـان و پژوهشـگران ارج مي نهیـم و امیدواريـم كه دريافـت چنین جوايزي توسـط محققان جـوان موجب ايجاد 
انگیـزه فـراوان بـراي تداوم در انجام دسـتاوردهاي علمي شـود. به سـازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايـران، اطمینان 
مي دهیـم كـه اين كمیسـیون تحقـق اهداف بهره گیري از علوم و فناوري در راسـتاي تعالي بخشـیدن بـه جايگاه اجتماعي 

و اقتصـادي در سـطح كشـورهاي درحال توسـعه را به طور كامـل حمايت نمايد. 
                                                                                               دكتر امتنان الهي قريشي

                                                                                                    مديركل كميسيون

پيام سازمان هاي بين المللي

كميسيون علوم و فناورى براى توسعه پايدار در جنوب 
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اينجانـب از صمیـم قلب مفتخرم كه اين پیام را از سـوي سـازمان همکاري اقتصادي )اكو( به مناسـبت بیسـت 
و هشـتمین جشـنواره بین المللى خوارزمي اعام  نمايم.

چنديـن سـال اسـت كـه جشـنواره بین المللـى خوارزمـي بـه عنـوان مکانیزمـي موثـر و مفیـد در شناسـايي 
تاش  هـاي پژوهشـگران، نـوآوران و مخترعـان سراسـر جهان برگـزار گرديـده و از دسـتاوردها و همکاري هاي 

بسـیار ارزشـمند آنـان در زمینه هـاي گوناگـون علـم و فنـاوري  قدردانـي نمـوده اسـت.
 مسـلم اسـت كـه در دنیـاي امـروز، جوامـع ما بـراي دسـتیابي به رشـد اقتصـادي مسـتحکم، نیاز بـه بنیان و 
شـالوده علمـي و فناورانـه  قدرتمنـدي دارند. اين نـوع فعالیت هاي علمـي و فناورانه نقش حیاتـي در تامین رونق 
و شـکوفايي و بهبـود اسـتانداردهاي زندگـي بشـر در دنیـاي امروز دارد و به عبارتي ديگر اسـتعداد و درخشـندگي 

بشـر  در زمینه هـاي مختلـف را منعکـس مي نمايند.
بـا كمـال مسـرت ايـن فرصـت را مغتنم شـمرده و بـه سـازمان پژوهش هـاي علمي و صنعتـي ايـران، وزارت 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و تمامـي موسسـات ديگـر وابسـته بـه كشـور جمهـوري اسـامي ايـران بـه خاطر 
رسـمیت بخشـیدن بـه ايـن نوع جشـنواره هاي مهم و معتبـر كه در آنهـا از دسـتاوردهاي برجسـته در زمینه علم 

و فنـاوري در ايـران و سراسـر جهـان تجلیـل و قدردانـي مي شـود، تبريـک مي گويـم.
همچنیـن تبريـک خـود را بـه برگزيـدگان ايـن جشـنواره اعـام مي نمايـم و اطمینـان دارم كه دسـتاوردهاي 
خاقانـه و نوآورانـه آنـان بـه رشـد اقتصادي و توسـعه و پیشـرفت جوامع كمک مي نمايد و سـبب ايجـاد رونق و 

شـکوفايي در نسـل هاي آتـي مي شـود.

                                                                                       دكتر شميل العسكروف
                                                                                                  دبيركل اكو

پيام سازمان هاي بين المللي

سازمان همكاري اقتصادي
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پيام سازمان هاي بين المللي

برگـزاری هرگونـه همايـش برای دسـت يابى به اهداف مشـترک، مقدمه سـفری طوالنى اسـت كه ره توشـه 
آن باورعمیـق  بـه اهـداف، میـل بـه تفاهـم، تـاش گروهـى و اعتمـاد متقابـل و همچنیـن چشـم اندازهای 

موفقیـت اسـت كـه نويد بخش آينـده اي درخشـان خواهـد بود.
پیشـرفت های علمـى و فنـاوری، نقـش حیاتـى در توسـعه اقتصـادی كشـورها ايفـا مى كنـد. از سـوی ديگر، 
آينـده جهـان در دسـت پژوهشـگران اسـت و در نتیجـه، بسـیج و ارتقـا مشـاركت آنـان در علم و فـن آوری و 

آمـوزش بـرای توسـعه اقتصـادی و ترويـج صلـح، يـک اولويت بـوده و خواهـد بود.
مايـه بسـى خرسـندی و افتخـار اسـت كـه جايـزه بین المللـى خوارزمـى بـار ديگـر تصويـر جديـدی از علم 
و عقانیـت پژوهشـگران بـه نمايـش مى گـذارد. جشـنواره خوارزمـى جايـگاه مناسـبى بـرای تبـادل ايده هـا، 

تفکـرات، تجربیـات و موفقیت هـای پژوهشـگران محسـوب مى شـود.
رجـا واثـق دارم كه مشـاركت فعال و صمیمانه پژوهشـگران، دانشـمندان، محققان، مخترعـان و مبتکران در 

زمینه هـای مهندسـى علـوم پايـه، كشـاورزی و هنر كمـک مى كند تا جشـنواره خوارزمـى با افتخار بدرخشـد.
بـه عنـوان ريیـس مؤسسـه فرهنگـى اكـو )ECI( - كه نهـادي مبتکر، هماهنـگ كننده و ناظـر در چارچوب 
سـازمان همـکاری اقتصـادی ) اكـو( بوده و برای تحکیم پیوندهای فرهنگى و مناسـبات دوسـتانه، كشـورهای 
عضـو را از طريـق مجـاری فرهنگـى و اجتماعـى تفکر و عمـل به هم پیونـد مى دهد - مايلم فرصـت را مغتنم 
شـمرده و بـه سـازمان پژوهش هـای علمـى و صنعتـى ايران، برای بیسـت و هفت سـال برگزاری مسـتمر اين 

جشـنواره تبريک عـرض نمايم.
همچنیـن از تـاش وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری جمهوری اسـامى ايران برای ارتقـای همکاری  های 
بین المللـى و پیشـرفت علـوم و اختراعـات سپاسـگزاری نمـوده و به برندگان جوايز امسـال جشـنواره خوارزمى 

نیـز تبريـک مى گويم.

                                                                                       افتخار حسين عارف
                                                                                   رييس مؤسسه فرهنگى اكو

مؤسسه فرهنگي اكو
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پيام سازمان هاي بين المللي

اينجانـب تقديـر خـود را بـه پـاس تاش هـاي بي وفقـه سـازمان پژوهش هـای علمـى و فنـاوری ايـران در 
جهـت ارتقـاي دانـش و فنـاوری اعام مي دارم. بـراي مركز بین المللي تحقیقات كشـاورزي در مناطق خشـک 
)ايـکاردا( افتخـار بزرگـي اسـت كـه بتواند از تاش هاي علمى ارزشـمند بیسـت و هشـتمین جايـزه بین المللى 
خوارزمـى حمايـت نمايـد. به عنـوان قدردانى از ايـن تاش خالصانه، اين افتخار نصیب اينجانب شـده اسـت تا 
پیـام و تبريـکات صمیمانـه خود را به سـازمان پژوهش هـای علمى و فنـاوری ايران برای كسـب موفقیت های 
مسـتمر و همـه سـاله آن سـازمان در برگـزاري ايـن رويـداد در خـور توجـه بین المللى اعـام نمايـم. همچنین 
به طـور ويـژه، اينجانـب شـادباش صمیمانـه خـود را بـه آقـاي دكتـر همايـون كانونـي و همـکاران ايشـان در 
مؤسسـه تحقیقـات كشـاورزي ديم كشـور، به عنـوان يکـي از برگزيدگان جايزه امسـال برای دسـتیابى در خور 
توجـه ايشـان در معرفـي گونـه نخـود سـارال بـراي كاشـت زمسـتانه در مناطـق مرتفع بـا همکاري ايـکاردا، 
اعـام مـى دارم. ايـن جايـزه در واقـع قدردانـى خالصانـه از تاش هـای محققیـن، مخترعیـن و مکتشـفین به 
جهـت مشـاركت هاي بي نظیـر آنـان در عرصـه علـم و دانـش اسـت. به منظـور حمايـت از بخشـى از زحمات 
و تاش هـای دانشـمندان و محققیـن تاكیـد مى شـود كـه رويدادهـای بـا شـکوهى ماننـد جشـنواره بین المللـى 
خوارزمـى كـه دانشـمندان و محققیـن جـوان را مـورد تشـويق قـرار مى دهد مـورد حمايت قـرار گیـرد. ايکاردا 
فرصت هـاي فراوانـي را بـراي خدمـت بـه علـم، جوامـع و انسـان ها در كشـاورزي در مناطـق خشـک فراهـم 
مي كنـد. بـا توجـه به تنـوع فرهنـگ و كشـاورزی، فرصت هـا و محدوديت ها در توسـعه كشـاورزی در مناطق 
خشـک، جمهـوری اسـامى ايـران همواره يکى از شـركای راهبـردی ايـکاردا در منطقه شـمال آفريقا و غرب 
آسـیا و در تمـام مناطـق خشـک بوده اسـت. ايـکاردا مفتخر به داشـتن روابط علمـى بلند مـدت و قابل توجهي 
بـا وزارت جهـاد كشـاورزی جمهـوری اسـامى ايـران مى باشـد. ايـن همکاری هـای راهبـردی كـه از سـال 
1984 بـا تاكیـد بر توسـعه منابع انسـانى و تحقیقات كاربردی و توسـعه در بخش كشـاورزی مناطق خشـک با 
هـدف افزايـش بهـره  وری محصـوالت كشـاورزی و بهبود امنیت غذايى آغاز شـده اسـت، تاكنون نتايج بسـیار 
پر  ثمـري بـا انتشـار 38 رقـم محصول در جهـت افزايش محصوالت كشـاورزي و امنیت غذايي داشـته اسـت. 
تعـداد زيـادي از ارقـام معرفـي شـده در حـال حاضـر توسـط كشـاورزان ايراني مـورد اسـتفاده قـرار مي گیرد و 

نقـش مهمـي در معیشـت، امنیت غذايـي و تولید ملـي دارد.
در پايـان، اينجانـب از زحمـات و سـخت كوشـى های تمامـى عوامل و دسـت انـدركاران برای تحقـق اثرات 

برجسـته و رويدادهـای باشـکوه تشـکر و قدر دانـى مى نمايم. 
                                                                                                    محمود صلح
                                                                                                   مديركل مركز

مركز بين المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك 



بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی16

پيام سازمان هاي بين المللي

بدين وسـیله تبريـکات صمیمانـه خويـش را به مناسـبت بیسـت و هشـتمین جشـنواره بین المللـى خوارزمـى 
بـه سـازمان پژوهش هـای علمـى و صنعتـى ايـران ابـراز مـى دارم. اين سـازمان هر سـال میزبانى اين مراسـم 
با شـکوه  را به نحـو احسـن و بـا  لحـاظ نمـودن تمامـى جوانـب علمـى و فرهنگـى به عهـده گرفته و  توانسـته 
اسـت در طـول سـال های متمـادی با حمايـت مالى و معنـوی از پژوهشـگران و مخترعین در سـطح بین المللى 
در جهـت پیشـبرد اهـداف بشـری تـاش نمـوده به طوری كـه هم اكنـون يکـى از سـازمان های تحقیقاتـى 

برجسـته در سـطح بین المللـى به شـمار مى آيـد.  
اينجانـب ايـن موفقیـت ارزشـمند را بـه برگزيـدگان بیسـت و هشـتمین جشـنواره بین المللى خوارزمـى كه با 
تـاش و كوشـش مسـتمر خـود توانسـته اند در پیشـرفت علـم و دانـش بشـری سـهیم گردنـد از صمیـم قلب 
تبريـک و تهنیـت عـرض نمـوده و خواسـتار موفقیـت روزافـزون آنـان در تمامـى عرصه هـا از خداونـد متعـال 

مى باشـم.
بـا مطالعـه و بررسـى تاريـخ بشـر بـه اين نکتـه دسـت مى يابیم كه پیشـرفت تمدن های بشـری مديـون علم 

و فنـاوری حاصـل از تحقیقـات و تاش های ارزشـمند پژوهشـگران، نـوآوران و مخترعین عزيز مى باشـد. 
مركـز منطقـه ای علـوم و انتقـال فنـاوری اتحاديـه همکاری هـای منطقه ای كشـورهای حاشـیه اقیانوس هند 
به عنـوان يکـى از مراكـز معتبـر بین المللى فعـال در عرصه انتقـال فناوری، مصمـم به حمايت از ايجاد، توسـعه 
شـبکه های ارتباطـى  و تجاری سـازی دانـش فنـى در سـطح كشـورهای منطقه مى باشـد و تمامـى تاش خود 

را در  ايـن راه مبذول خواهد داشـت.
ايـن مركـز همچنیـن مفتخر مى باشـد كـه يکى از حامیان بیسـت و هشـتمین جشـنواره بین المللـى خوارزمى 
بـوده و امیـدوار اسـت  بـا يـاری خداونـد متعـال و سـازمان پژوهش هـای علمـى و صنعتـى ايـران راه را بـرای 

پیشـرفت و توسـعه روزافـزون علـم و فنـاوری در سـطح بین المللـى هموار سـازد.

                                                                                     دكتر محمود مولي نژاد
                                                                                     رييس مركز منطقه اى

مركـز منطقـه اي علوم و انتقال فنـاوري- اتحاديه همكاري هـاي منطقه اي 
كشورهاي حاشـيه اقيانوس هند
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پيام سازمان هاي بين المللي

آكادمــى علــوم جهــان بــرای توســعه علــوم در كشــورهای در حــال توســعه، بــه ســازمان پژوهش هــای 
ــن  ــد. اي ــک مى گوي ــى تبري ــى خوارزم ــنواره بین الملل ــت از جش ــرای حماي ــران ب ــى اي ــى و صنعت علم
ــرای  ــام ب ــاوری و اهتم ــوم و فن ــه عل ــران در زمین ــور اي ــد كش ــد روبه رش ــر تعه ــنواره نمايان گ جش
ــود را  ــاوری خ ــوم و فن ــت عل ــمگیری ظرفی ــور چش ــى به ط ــای علم ــر از برترين ه ــى و تقدي قدردان
در دهه هــای اخیــر تقويــت نمــوده اســت. جشــنواره بین المللــى خوارزمــى هــم منعکس كننــده 
ــازمان  ــى و س ــت. آكادم ــده اس ــتر در آين ــرفت بیش ــرای پیش ــمندی ب ــزار ارزش ــم اب ــد و ه ــن تعه اي
ــای  ــه مزاي ــد ك ــه ای دارن ــدت و صمیمان ــاركت طوالنى م ــران، مش ــى اي ــى و صنعت ــای علم پژوهش ه
ــى  ــه ای آكادم ــن روحی ــا چنی ــت. ب ــته اس ــال داش ــى به دنب ــران و آكادم ــور اي ــرای كش ــیاری را ب بس
ــر  ــن ام ــد. اي ــت نماي ــرای دانشــمندان جــوان حماي ــز TWAS-IROST ب ــه از جواي مفتخــر اســت ك
ــد  ــتای رش ــران در راس ــا ديگ ــکاری ب ــى را در هم ــن آكادم ــار اي ــن افتخ ــدار و همچنی ــت پاي ماموري
ــد. ــان مى بخش ــرار دارد، اطمین ــان ق ــادی جه ــعه اقتص ــون توس ــه در كان ــم ك ــر عل ــى ب ــدار مبتن پاي

                                                                                    پروفسور رومين مورنزي
                                                                                           مديركل آكادمى

آكادمى علوم جهان براى توسعه علوم در كشورهاى در حال توسعه
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پيام سازمان هاي بين المللي

جشــنواره بین المللــى خوارزمــي، رويــداد مهــم و برجســته اســت كــه هــر ســاله برگــزار مي گــردد و در آن از 
دانشــمندان، پژوهشــگران، مخترعــان و مبتکــران برتــر سراســر جهــان تجلیــل مي شــود. جشــنواره بین المللــى 
خوارزمــي نماينــدگان ســازمان هاي بین المللــي را گــرد هــم مــي آورد تــا بــه دانشــمندان، پژوهشــگران، مخترعان 
و مبتکــران سراســر جهــان بــه خاطــر همــکاري و تاششــان كــه منجــر بــه پیشــرفت اقتصــاد، جامعــه و محیــط 

زيســت مي شــود، اداي احتــرام نماينــد.
افــراد برجســته و ممتــازي در كنــار هــم در جشــنواره بین المللــى خوارزمــي جمــع شــده اند تــا نظــرات، افــکار، 
تجربــه و موفقیت هــاي پژوهشــي خــود را مبادلــه و تســهیم نماينــد. خط مشــي جشــنواره بین المللــى خوارزمــي 
نیــز از ايــن نظــر ماننــد مجمــع جهانــي ســازمان هاي تحقیقــات صنعتــي و فنــاوري مي باشــد بديــن معنــي كــه 
مجمــع شــبکه اي متشــکل از بیــش از 150 ســازمان پژوهشــي فنــاوري در بیــش از 70 كشــور مختلــف اســت 
كــه همــکاري را در میــان ســازمان هاي عضــو ترغیــب و تقويــت مي نمايــد. بنابرايــن، از طريــق ســازمان هاي 
عضــو مجمــع، دانشــمندان و خبــرگان فنــاوري را در زمینه هــاي مختلــف از سراســر جهــان گردهــم مــي آورد. 
ــر موفــق  ــاط مؤث ــق شبکه ســازي و ارتب ــد كــه از طري ــات نموده ان ــاوري و علمــي پیشــتاز اثب ســازمان هاي فن

بــوده و بــا جامعــه دانش محــور امــروزه رقابتــي تنگاتنــگ دارنــد.
مجمــع مفتخــر اســت كــه يک بــار ديگــر مشــابه ســال هاي قبــل و يــا بــه عبارتــي از ســال 2008، حمايــت 
خــود را  از ايــن جشــنواره مهــم بــا اهــداي جايــزه »بهتريــن دانشــمند نــوآور« اعــام نمايــد. ايــن جايــزه بــه 
دانشــمند شايســته اي داراي همــکاري و كوشــش هاي فناورانــه و علمــي برجســته اي موثــر در پیشــرفت اقتصــاد، 
جامعــه و محیــط زيســت در بیســت و هشــتمین  جشــنواره بیــن المللــى خوارزمــي كــه از دانشــمندان، نــوآوران 
ــردد. مجمــع مفتخــر اســت  ــد، اعطــا مي گ ــي مي كن ــاوري قدردان ــم و فن ــراي همراهــي در عل ــان ب و مخترع
كــه اعــام نمايــد بــراي نهمیــن ســال متوالــي در جشــنواره بین المللــى خوارزمــي شــركت نمــوده و بــا يــاري 

خداونــد متعــال حمايــت از ايــن جشــنواره ماننــد ســابق در دســتور كار ايــن ســازمان خواهــد بــود.
 بــا افتخــار تبريــکات صمیمانــه خــود را بــه برنــدگان جايــزه و منتخبیــن ديگــر به خاطــر كمک هــاي بســیار 

ارزشمندشــان و همچنیــن ســازمان پژوهش هــاي علمــي و صنعتــي ايــران اعــام نمايــد.  
ــع  ــو مجم ــال عض ــا و فع ــازمان هاي كوش ــي از س ــران، يک ــي اي ــي و صنعت ــاي علم ــازمان پژوهش ه  س
مي باشــد و قريــب بــه ســه دهــه، جشــنواره بین المللــى خوارزمــي را به صــورت خســتگي ناپذير ســازماندهي و 
برگــزار نمــوده اســت. امیدواريــم در آينــده نیــز شــاهد برگــزاري جشــنواره هاي بین المللــي خوارزمــي بیشــتري 

باشــیم.

                                                                                           دكتر روحاني هاشم
                                                                                              دبير كل مجمع

فنـاوري و  صنعتـي  تحقيقـات  سـازمان هاي  جهانـي   مجمـع 
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پيام برگزیدگان دوره های قبل

برگزيده دوره بيست و هفت جشنواره بين المللى خوارزمى 

  پژوهشگر: دكتر الزو روسيوال
  مؤسسه علمی: دانشكده پاتوفيزيولوژي دانشگاه سميل ويز

  كشور: مجارستان

دبیـر  عـزيز
ــن روزهــا  ــا گســترش داده و اي ــات و شــعر را در دنی ــراي هــزار ســال ادبی چــه زيباســت كــه فردوســي ب
ــراي  ــدارد و ايــن يکــي از مهم تريــن موضوعــات ب ــال دانش هايــي اســت كــه حــد و مــرز ن ــه دنب ــران ب اي

آينــده اي توســعه يافتــه اســت.
از اين حکمت و دانايي و وظیفه مهم قدر داني مي كنم.
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برگزيده دوره بيست و هفت جشنواره بين المللى خوارزمى 

   پژوهشگر: دكتر بن زنگ تانگ
   مؤسسه علمی: دانشگاه علم و صنعت هنگ كنگ 

   كشور: هنگ كنگ

دبیر عزيز
ــن افتخــار  ــراي اي ــي ب ــي خوارزم ــران و جشــنواره بین الملل ــي اي از ســازمان پژوهش هــاي علمــي و صنعت

ــم.  ــکر مي كن ــزرگ تش ب
ــح و  ــا هــم دنیايــي به ســازيم در شــکوفايي و صل ــه يــک دهکــده كوچــک تبديــل شــده اســت. ب ــا ب دنی

آرامــش.
از مردم ايران براي مهمان نوازي گرمشان تشکر مي كنم.

پيام برگزیدگان دوره های قبل
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                       معرفی
 اعضای هیأت داوران 
و گروه های تخصصی
بیست و هشتمین

  
جشنواره  بین المللی خوارزمی
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• دكتر فرشاد اخاقي
• دكتر احمد اكبري

• دكتر علي رضا اللهیاري
• دكتر علي اصغر توفیق

• دكتر سید حسین حسیني
• دكتر علي اكبر رمضانیان پور

• دكتر اسکندر زند
• دكتر سعید سمنانیان

• دكتر سید احمد شرافت
• دكتر عبدالرضا صمیمي

• دكتر محمد مهدي طهرانچي 
• دكتر رضا فرجي دانا

• دكتر محمد حسین قزل اياغ
• دكتر حمید لطیفى

• دكتر كمال محامدپور
• دكتر نسرين معظمي

• مهندس قدمعلى نشاگر

استاد دانشکده مواد، متالورژي و انرژي هاي نو دانشگاه تهران 

معاون وزير و رئیس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

استاديار پژوهشکده مکانیک سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

استاد دانشکده صنايع دانشگاه صنعتي امیركبیر

استاد دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران

استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتي امیركبیر

استاد گیاه پزشکي ريیس سازمان تحقیقات آموزش و ترويج كشاورزي

استاد دانشکده فیزيولوژي دانشگاه تربیت مدرس

استاد دانشکده مهندسي برق دانشگاه تربیت مدرس

دبیر بیست و هشتمین جشنواره بین المللي خوارزمي

استاد دانشکده علوم پايه و ريیس دانشگاه شهید بهشتي

استاد دانشکده مهندسي برق دانشگاه تهران

دانشیار دانشکده مهندسي برق دانشگاه امام حسین )ع(

استاد دانشکده فیزيک دانشگاه شهید بهشتى

استاد دانشکده مهندسي برق دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسي

استاد پژوهشکده فناوري هاي زيستي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دبیر هیات داوران

اعضاي هيات داوران 
 به ترتیب حروف الفبا
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اعضاي گروه: 
• مهندس احمد آقاجاني

• دكتر منوچهر اقبال
• مهندس نسرين بورقاني فراهاني

• دكتر كريم رحماني
• دكتر سید وهاب شجاع الديني

• دكتر غامرضا فراهاني

• دكتر محمد فیروزمند
• دكتر سعید گرگین

• مهندس ايرج مشک آبادي
• دكتر وحید رضا نفیسي
• مهندس زيبا نیک آئین

• مهندس زهرا عبدلى خوبانى

گروه تخصصي برق و كامپيوتر
 • ريیس گروه: دكتر شروين امیري      

گروه تخصصي مكانيك
 • ريیس گروه: دكتر فواد فرحاني بغاني    

اعضاي گروه: 
• دكتر محمدعلي اردكاني

• دكتر عباس اكبرنیا
• دكتر محمد امیني

• محمد  بايرامي
• مهندس حمید  بختیاري

• مهندس سهیا خوشنويسان

• مهندس كیوان سیدي نیاكي
• دكتر علي صلواتي زاده

• دكتر سیدامیر حسین قرشي
• دكتر محمد اليقي

• دكتر محمد مهدي ملکیان
• دكتر يوسف ياسى

 
گروه هاي تخصصي، رؤسا و اعضاي گروه

 به ترتیب حروف الفبا

اعضاي گروه: 
• دكتر علي الیاسي

• دكتر علیرضا بصیري
• دكتر هما ترابي زاده
• دكتر ناهید خندان

• دكتر حسین رحماني
• دكتر سید صاحب سادات حسیني

• دكتر داود صادقي فاتح
• دكتر شهره صفارزاده

• دكتر ايرج گودرزنیا
• دكتر سیدحیدر محمودي نجفي

• دكتر برهمن موثق
• دكتر حسن عربى

گروه تخصصي فناورى شيميايي
 • ريیس گروه: دكتر محمد حسن ايکاني     
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اعضاي گروه: 
• دكتر مريم باقري

• دكتر بهرام تفقدي نیا
• دكتر آرمین توحیدي
• دكتر بتول حسین پور

• دكتر مینا رستم زا 
• دكتر محمد زندي
• دكتر علي زنوزي

• دكتر محمدرضا سنجابي
• دكتر غامرضا صالحي جوزاني

• دكتر شهريار صرامي

• دكتر روزبه عباس زاده
• دكتر مريم عطاپور 

• مهندس سید علي قائم مقامي
• دكتر احمد علیمددي

• دكتر مجید معصومیان 
• دكتر سارا میرزايي

• دكتر میترا محمدي بازرگان
• دكتر فتانه ياري

• دكتر محمد يونسي

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

اعضاي گروه: 
• دكتر محمد باقر اسدي

• دكتر سعید جلواني
• دكتر رحیم زارع نهندي

• دكتر مجید سلیماني دامنه

• دكتر مرتضي شیري
• دكتر امیرمسعود عباسي 

• دكتر ياسر عبدي
• دكتر خسرو معدني پور

 

اعضاي گروه: 
• دكتر حامد ارزاني

• دكتر مريم حسني زنوري
• دكتر امیر طريقت

• دكتر محمودي صاحبي
• مهندس امیر مهرآرا

• مهندس شهرام وثوق

گروه تخصصي علوم پايه  
 •  ريیس گروه: دكتر عطا اله كوهیان 

گروه تخصصي عمران  
 • ريیس گروه: دكتر سعید غفارپور جهرمي

 
گروه هاي تخصصي، رؤسا و اعضاي گروه

 به ترتیب حروف الفبا
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اعضاي گروه: 
• دكتر حمیده افقي

• دكتر زهرا امیني بیات
• دكتر پرستو احساني

• دكتر محمدرضا بختیاري
• دكتر ناهید بختیاري

• دكتر حسام الدين تفرشي
• دكتر خسرو حسیني پژوه

• دكتر ساناز جعفري
• دكتر سید محمد حیدريان

• دكتر خسرو رستمي
• دكتر داود زارع

• مهندس فرزانه سامي

• دكتر محمد سهرابي
• مهندس علي شیخي نژاد

• دكتر ملیحه صفوي
• دكتر فرزانه عزيز محسني

• دكتر عباس فرازمند 
• دكتر معصومه قبادنژاد
• دكتر مهران كیاني راد 
• دكتر سعید میردامادي

• دكتر محسن واعظ
• دكتر مهناز هادي زاده

• دكتر جعفر همت

گروه تخصصي زيست فناوري، محيط زيست و علوم پايه پزشكي  
 •  ريیس گروه: دكتر مهرداد آذين

 
گروه هاي تخصصي، رؤسا و اعضاي گروه

 به ترتیب حروف الفبا

اعضاي گروه: 
• مهندس حمیدرضا افشاري

• دكتر نگار ارمغان
• مهندس محمدتقي انصاري

• دكتر جمال خاني جزني
• مهندس حسین حسین زاده

• دكتر قاسم رمضانپور نرگسي
• مهندس طاهره سراجي

• دكتر شهرام شادرخ
• مهندس فرهاد عباسي

• دكتر الهام فروغي فر
• مهندس بهمن فکور

• مهندس هما قائد شرفي
• دكتر محمود مولي نژاد

• دكتر طاهره میرعمادي

گروه تخصصي صنايع و مديريت فناوري
 • ريیس گروه: دكتر حجت اله حاجي حسیني
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اعضاي گروه: 
• دكتر سعید سمنانیان 

• دكتر سید مرتضي كريمیان
• دكتر فرشید نوربخش 

اعضاي گروه:
• دكتر عزت اله آزاد

• دكتر شاهرخ آهنگراني
• دكتر مرجان رجبي

• دكتر سید محمد زهرائي
•  دكتر حسین سرپولکى

• دكتر فرزاد شهري

• مهندس سیامک عظیمي نام
• دكتر رضا غامي پور

• دكتر علي كفلو
• مهندس علي اكبر متحدي

• دكتر سید محمدمهدی هادوی

گروه تخصصي علوم پزشكي
 • ريیس گروه: دكتر محمد وجگاني 

گروه تخصصي مواد، متالورژي و انرژي هاي نو
 • ريیس گروه: دكتر محمد اسماعیلیان

اعضاي گروه: 
• مهندس آذر انوري

• مهندس حسین فضلي
• مهندس علي اصغر  بیطرفان

• دكتر داود كريمي علويجه
• مهندس مهران هاشم لو

گروه تخصصي هوافضا
 • ريیس گروه:  مهندس محمد حمید امامي خوانساري

 
گروه هاي تخصصي، رؤسا و اعضاي گروه

 به ترتیب حروف الفبا

اعضاي گروه: 
• دكتر محمد تقي آشوري

• دكتر كامران افشار مهاجر
• دكتر پروين پرتوي
• دكتر عیسي حجت

• دكتر سید بهشید حسیني
• دكتر محمد خزايي

• دكتر جال الدين سلطان كاشفي
• دكتر فريبا قرايي

گروه تخصصي معماري و هنر 
 • ريیس گروه: دكتر صمد سامانیان 
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اعضاي گروه: 
• مهندس زهرا اصفهاني بلند باالئي

• دكتر شرمین خرازي
• دكتر ناهید خندان

• دكتر فاطمه دهقان نیري 
• دكتر مرجان رجبى

• دكتر مريم رنجبر
• دكتر سهیا شکراله زاده

• دكتر شهره صفارزاده
• دكتر علیرضا عشوري

• دكتر سید حیدر محمودي نجفي 

گروه تخصصي فناوري نانو
 • ريیس گروه: دكتر ولي اله دشتي زاد

 
گروه هاي تخصصي، رؤسا و اعضاي گروه

 به ترتیب حروف الفبا

اعضاي گروه: 
• مهندس نويد باصري

• مهندس زهرا توسل پناهي
• مهندس زهره چیذري

• مهندس علي عباس خسروي

• مهندس سید علیرضا عرفاني
• مهندس محبوبه سیف محدثي

• مهندس صفر نويد بخش
• مهندس علیرضا واحدی

اعضاي گروه: 
• آذر اورنگیان 

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

گروه تخصصي فناوري اطاعات
 • ريیس گروه: دكتر غامرضا محمدخاني

گروه طرح هاي برگزيده موفق در توليد ملي
 • ريیس گروه: دكتر علیرضا اللهیاري
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اعضای ستاد اجرایی

• دكتر احمد اكبري- معاون وزير و ريیس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
• دكتر عبدالرضا صمیمي - دبیر بیست و هشتمین جشنواره بین المللي خوارزمي 

• دكتر محمد علي محمودي- معاون پشتیباني و منابع انساني
• دكتر علي رضا اللهیاری - مديركل اداره امور جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري 
• دكتر محمود مولي نژاد - مدير كل همکاري هاي بین الملل و سازمان هاي تخصصي

• مهندس محمد تقي انصاري  مديركل دفتر رياست و روابط عمومي
• مختار كاظم زاده - مشاور رئیس و سرپرست كل دفتر حراست

• مريم جهاندوست - مدير كل امور مالي
• مهندس قدمعلي نشاگر- معاون دفتر جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري

• اباذر دهقان- معاون دفتر رياست و روابط عمومي
• مینا بیدار - كارشناس مسئول جشنواره بین المللي خوارزمي

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

• نعیمه سیف وند لیقواني- ريیس اداره امور مسابقات علم و فناوري
• مرتضي قاسمي - كارشناس دبیرخانه جشنواره

• زويا رحیمي- كارشناس جشنواره جوان خوارزمي
• فاطمه جسک- ريیس اداره سازمان هاي تخصصي و بین المللي 

• ژيا معماري- كارشناس جشنواره بین المللي خوارزمي
• مژده حسیني- مسئول دفتر

   • كارشناسان واحد همكاري هاي بين الملل و سازمان هاي تخصصي
خانم ها: فرشته مرادي، زهره كبیري و زهرا شکري و آقاي پناهي  

   • همكاران دبيرخانه
خانم ها: آمنه برنگي و فرحناز كي كادوز 

آقايان: نادرمیرزاجاني، هادي صدرايي، محمد ربیع مهرعلیئي و اسفنديار علي  نوري

با تشکر از همکاران در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، روابط عمومي، پشتیباني و رفاه، اداره 
كل امور منابع انساني، دفتر فناوري اطاعات و شبکه هاي علمي كشور، اداره كل امور مالي، حراست و دفتر 

توسعه كارآفريني دانش بنیان
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گزارش دبيرخانه
 

به نام خدا 
ــا  ــان ب ــي همزم ــي خوارزم ــنواره بین الملل ــتمین جش ــت و هش ــال بیس ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس ب
ــي از  ــل و قدردان ــور تجلی ــامي به منظ ــاب اس ــروزي انق ــالگرد پی ــمین س ــي  و شش ــت س بزرگداش
مقــام شــامخ دانشــمندان، پژوهشــگران، فنــاوران و نــوآوران برتــر داخلــي و خارجــي برگــزار مي شــود. 
ايــن جشــنواره بــا بیــش از ربــع قــرن تــداوم توانســته اســت جايــگاه خــود را در بیــن دانش پژوهــان، 
ــاوري  ــي و فن ــداد علم ــن روي ــوان معتبرتري ــت به عن ــم و صنع ــران عرصــه عل ــب نظ ــاوران و صاح فن

ــت بســیاري از نهادهــا و مراكــز علمــي جهــان برخــوردار گــردد. ــد و از حماي ــت نماي كشــور تثبی
ــا  ــاه 1393 ت ــرداد م ــوان در خ ــام فراخ ــس از اع ــي پ ــي خوارزم ــنواره بین الملل ــه جش    دبیرخان
ــرش  ــج محــور پژوهشــي پذي ــار طــرح را در پن ــود و چه ــرر در مجمــوع پانصــد و ن ــت مق ــان مهل پاي
مجمــوع  از  رســانید.  به انجــام  را  طرح هــا  الکترونیکــي  پرونــده  تشــکیل  و  ثبت نــام  و  نمــوده 
ــل  ــاوران داخ ــرح از ســوي پژوهشــگران و فن ــک ط ــاه و ي ــیصد و پنج ــده، س ــت ش ــاي درياف طرح ه
كشــور ارايــه شــده اســت. در بخــش خارجــي نیــز دويســت و چهــل و ســه طــرح از محققیــن چهــل و 
هفــت كشــور جهــان بــه ايــن دوره از جشــنواره ارايــه گرديــد كــه نســبت بــه ســال گذشــته صــد در 
ــروه  ــانزده گ ــي در ش ــي و خارج ــاي داخل ــته ايم. طرح ه ــي داش ــركت كنندگان خارج ــش ش ــد افزاي ص
ــوم پايــه،  ــع طبیعــي، عل ــر، مکانیــک، فنــاوري شــیمیايي، كشــاورزي و مناب ــرق و كامپیوت تخصصــي ب
ــوم پزشــکي،  ــر، عل ــه پزشــکي، عمــران، معمــاري و هن ــوم پاي ــط زيســت و عل ــاوري، محی زيســت فن
ــاوري  ــا، فن ــاوري، هوافض ــت فن ــع و مديري ــو، صناي ــاوري نان ــو، فن ــاي ن ــورژي و انرژي ه ــواد، متال م
ــي  ــي و ارزياب ــي بررس ــد مل ــق در تولی ــنواره موف ــده جش ــاي برگزي ــک و طرح ه ــات، مکاترونی اطاع
گرديــد. هــر گــروه تخصصــي متشــکل از اســاتید دانشــگاه ها، مراكــز پژوهشــي و متخصصــان 
ــناس  ــر كارش ــت نف ــش از دويس ــن دوره بی ــه در اي ــند، ك ــا مي باش ــي زمینه ه ــر در تمام صاحب نظ
ــي علمــي  ــس از ارزياب ــد. گروه هــاي تخصصــي پ ــا پرداختن ــي طرح ه ــه بررســي و ارزياب متخصــص ب
ــس  ــز پ ــات داوران نی ــد، هی ــه نمودن ــات داوران اراي ــه هی ــج طــرح را ب ــداد ســي و پن ــوع تع در مجم
ــه طــرح از بخــش داخلــي و هفــت طــرح  از بررســي و ارزيابــي نهايــي طــي چنديــن جلســه تعــداد ن
ــدگان  ــوان برگزي ــم خــارج از كشــور را به عن ــان مقی از بخــش خــارج از كشــور و يــک طــرح از ايرانی

ــد. ــاب نمودن ــي انتخ نهاي
ــا ارايــه طــرح در بیســت و هشــتمین  در خاتمــه از تمامــي پژوهشــگران، فنــاوران و نوآورانــي كــه ب
ــات داوران، روســا و  ــرم هی ــن اعضــاي محت ــد، همچنی ــي شــركت نمودن ــي خوارزم جشــنواره بین الملل
ــد بررســي طرح هــا  ــي كــه در فرآين ــي و تمامــي همکاران اعضــاي گروه هــاي تخصصــي، ســتاد اجراي
ــد،  ــدگان همــکاري نمودن ــر از برگزي ــه داشــته و در برگــزاري مراســم تجلیــل و تقدي مشــاركت فعاالن

تشــکر و قدردانــي نمــوده، توفیــق روزافــزون آنــان را از حضــرت حــق خواســتاريم.

                                                    دبيرخانه بيست و هشتمين جشنواره بين المللي خوارزمي
                                              اسفند ماه1393
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جدول طرح هاي  برگزيده 
 

• جدول طرح هاي برگزیده داخلي 
بيست و هشتمين جشنواره بين المللي خوارزمي
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• جدول طرح هاي برگزیدگان خارجي
بيست و هشتمين جشنواره بين المللي خوارزمي 

جدول طرح هاي  برگزيده 
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                     زندگی نامه
         دانشمندان اسالمی

)خوارزمی و  جزری( 
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زندگينامه
ابوجعفر محمد ابن موسي خوارزمى

)166-236 هجری قمری(

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

تبحـر وی در حـل معادله هـای خطـى و درجـه دوم بوده اسـت.
نامـش در تمـام فرهنگنامه هـاي جهـان در دانـش رياضـي ثبـت شـده و كتابـش بـه مـدت 400 سـال 
كتـاب درس رياضـي دانشـگاههاي اروپـا بـود. آثـار علمـى  خوارزمـى  از حیـث تعـداد كـم ولـي از نفـوذ 
بي بديـل برخوردارنـد. خوارزمـى  را مي تـوان بنیـان گـذار علـم جبـر، به عنوان رشـته اي متمايز از هندسـه 
شـمرد. يکـي از مشـهور ترين كتاب  هـاي وي در اروپـا " كتـاب مختصـر در جبـر و مقابلـه " 1  اسـت 
كـه در قـرن دوازدهـم میـادي بـه التیـن ترجمـه شـد. ايـن كتـاب دربـاره رياضیـات مقدماتـي اسـت. 
خوارزمـي، اولیـن كسـي بـود كـه اعـداد عامـت دار را بـه كار بـرد. او بـراي ايـن كار، اصطاحاتـي را 
بـه كار مى بـرد و اعـداد منفـي را ناقـص و اعـداد مثبـت را زايـد مي نامید. تـا آن زمان، كاربـرد حروف در 
رياضّیـات، متـداول نبـود. خوارزمـى عـدد مجهـول را "شـي ء" و مجـذور مجهـول را "مـال"  مي نامیـد. 
كتـاب جبـر و مقابلـه خوارزمى كـه بـه عنـوان الجبـرا به التیـن ترجمـه گرديد باعث شـد كه همیـن كلمه 
در زبان هـاي اروپايـي بـه معنـاي جبـر بـه كار رود. نـام خوارزمى  هـم در ترجمه بـه جـاي الخوارزمى  به 
صـورت الگوريتمـى  تصنیـف گرديـد و الفـاظ آلگوريسـم، لگاريتـم و نظاير آنهـا در زبان هـاي اروپايي كه 

بـه معنـي فـن محاسـبه ارقـام يـا عامـا ت ديگر اسـت، مشـتق از آن مي  باشـد.
كتـاب ديگـر خوارزمى"جمـع و تفريـق بـا عددهـاي هنـدي" 2 نـام دارد. ايـن كتـاب باعـث شـد تـا 
سیسـتم عـددي در اروپـا از سیسـتم اعـداد التیـن بـه سیسـتم اعـداد هنـدي )يـا بـه غلـط ارقـام عربي( 
تغییـر يابـد. ايـن كتـاب نخسـتین كتابـي بـود كه نظـام ارزش مکانـي را به نحـوي اصولي و منظم شـرح 
مـي  داد. كتاب هايـي كـه وي دربـاره ارقـام هنـدي نگاشـته اسـت، بعـد از آن كـه در قـرن دوازدهـم بـه 
زبـان التیـن منتشـر شـد، انقابـي در رياضیـات به وجـود آورد و هـر گونـه اعمـال محاسـباتي را مقـدور 

 . خت سا
خــوارزمي، دســتي تــوانا در عــلم نــجوم نــیز داشـت. اين دانشـمند شـهیر اسـام، يکي از منجمان 
دربـار مأمـون، خلیفـه عباسـي بـود. كتـاب "زيـج السـند هنـد" خوارزمـى  ماننـد سـاير زيج هـا، عـاوه بر 
جدول هـاي نجومـى  و مثلثاتـي، مشـتمل بـر مقدمـه نسـبتًا مفصـل در علـم نجـوم اسـت كـه در حکـم 

1  - The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing-1

      

  2 - The Book of Addition and Subtraction According to the Hindu Calculation
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زندگي نامه خوارزمى 

نجـوم نظـري مــي باشد. ايـن كتـاب نخسـتین اثـر نجـوم بـه زبـان عربي اسـت كه بـه  صـورت كامل بر 
جـاي مانـده و شـکل جـداول آن از جـداول بطلمیـوس تأثیـر پذيرفتـه اسـت. نفـوذ ايـن كتـاب در علـوم 
مغـرب زمیـن چنـدان زيـاد نبـود امـا نخسـتین اثـر از ايـن گونـه بـود كـه در قـرن دوازدهم ترجمه شـد.

 كتـاب "صـورت االرض" كـه انـدک زمانـى بعـد از سـال 195-196 ه .ق نوشـته شـده اثـري اسـت 
در زمینـه جغرافیـا و به طـور تقريبـي فهرسـت طول هـا و عرض هـاي همـه شـهرهاي بـزرگ و اماكـن را 
شـامل مي  شـود. ايـن اثـر بـه نوبه خـود مبتني بـر جغرافیـاي بطلمیوسـي بود. ايـن كتاب از بعضـي جهات 

خاصـه در قلمـرو اسـام دقیق تـر از اثـر بطلمیـوس اسـت. 
اثـر ديگـري كـه از وي بـر جـاي مانـده اسـت رسـاله كوتاهي دربـاره تقويـم يهـود اسـت. خوارزمى  دو 
كتـاب نیـز دربـاره اسـطرالب با نام هـاي "العمـل باالصطـرالب" و ديگـري "عمل االصطرالب" نوشـت. 
از ايـن دو كتـاب و كتـاب "الرخامـه" دربـاره محاسـبات ظـل )سـايه( آفتـاب و تعییـن اوقـات وي اثـري 
بـر جـاي نمانـده اسـت. كتاب هـاي "تقويـم البلـدان" و"الَفلَـک" نیـز از او مى باشـد كـه بـه زبان هـاي 

اروپايـي ترجمه شـده اسـت.
ابوجعفـر محمدبـن موسـي خوارزمـى  در حـدود سـال 850 میـادي مطابـق يـا 236 هجـري قمـري در 

. گذشت 

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

برگي از ترجمه التین كتاب جمع و تفريق با صفحاتي ازكتاب جبر خوارزمي
عدد هاي هند ي

)Algoritmi de Numero Indorum( 
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زندگينامه
جزرى دانشمند مسلمان قرن ششم هجرى شمسي

ــري  ــال 515 هج ــَزري  در س ــماعیل بن رزاز َج ــن اس ــان ابوالعز ب بديع الزم
شمســي در شــهر الجــزری واقــع در شــمال عــراق امــروزی پــا بــه جهــان 
گذاشــت. او در شــهر دياربکــر واقــع در تركیــه امــروزی مشــغول بــه تحصیــل 
و فرا گیــری علــم شــد و تــا آخــر عمــر در دياربکــر زندگــى كــرد و در ســال 

585 )ه. ش(  درگذشــت.  
الجــزری نخســتین ربــات قابــل برنامه ريــزی انســان نما را در اواخــر 
عمــرش ســاخت و به عبارتــي از پیشــگامان مهندســى رباتیــک اســت. 

ــرای مراســم و جشــن ها  ــده  مصنوعــى موســیقى، ب ــود كــه در آن چهــار نوازن ــى ب ــق آب ــراع او، يــک قاي اخت
آهنــگ مى نواختنــد. ســازها به صــورت هیدرولیــک و بــا كمــک آب برنامه ريــزی مى شــدند. 

ــام "الجامــع بین العلــم و العمل النافــع فــى صناعةالحیــل"   ــا ن تنهــا اثــر به جــا مانــده از وي كتابــي اســت  ب
كــه در آن پنجــاه  دســتگاه  را كــه  خــود ســاخته ، به طــور كامــل  شــرح  داده  اســت.  موضــوع  كتــاب ، صنعــت  و 
فنــاوری  اســت و بــه شــش بخــش تقســیم مي شــود، شــامل ســاعت هاي آبــي و ســاعت هاي شــمعي، دســتگاه 
خــودكار توزيــع نوشــیدني، آفتابــه و لگــن خــودكار بــراي خون گیــري و وضــو ســاختن، ظــروف و فواره هــاي 
خــودكار، وســايل آب رســانى از نهــر و چــاه، ابــزار خــودكار نواختــن نــى و ديگــر وســايل از جملــه قفــل رمــزی 
و قفــل كلــون دار و ابــزار هندســى. از ويژگى هــای  كتــاب  جــزری  كاربــردی  بــودن  آن  اســت  متــن  كتــاب  ســاده  
اســت  و محتــوای  آن  بــه  كمــک  تصاويــر به آســانى  درک  مى شــود. جــزری  بــرای  هــر دســتگاه  يــک  تصويــر 
اصلــى  رســم  كــرده  كــه  نشــان دهنده ســیمای  كلــى  دســتگاه  اســت ، در نتیجــه  كتــاب  شــامل  پنجــاه  تصويــر 
ــا پنجــاه  شــماره گذاری ، و در متــن  بــه  آنهــا ارجــاع  داده  شــده   ــا حــروف  ابجــد از يــک  ت اصلــى  اســت  كــه  ب
اســت . بــرای  توضیــح  جزئیــات  دســتگاه ها نیــز تصاويــر ديگــری  رســم  شــده  اســت ؛ در مجمــوع ، تعــداد تصاويــر 
ــم   ــتند و رس ــر را نمى دانس ــدی  تصاوي ــه  بع ــیم  س ــان  در آن  دوره ، روش  ترس ــه  مهندس ــد. البت ــه  174 مى رس ب
فنــى  به شــکل  امــروزی  وجــود نداشــت ، در نتیجــه  تصاويــر ســه  بعــدی  كتــاب  ابتدايــى  اســت  ولــى  ايــن  نقــص ، 
ــاب جــزری شــمار چشــمگیری واژه و اصطــاح فارســى  ــع  از درک  عملکــرد دســتگاه ها نمى شــود. در كت مان
يافــت مى شــود كــه نشــانگر تأثیــر بــزرگ ايرانیــان در فنــاوری جهــان اســام در ســده های میانــه اســت. ايــن 
كتــاب بــا عنــوان » مبانــى نظــری و عملــى مهندســى مکانیــک در تمــدن اســامى« در ســال 1381 از عربــي 

بــه فارســي ترجمــه شــده اســت. 
از میــان ماشــین هاي طراحــي شــده جــزري،  يــک تلمبــه دو ســیلندره، بــا میلــه شــکم خالــي كــه توســط 
ــوب  ــي محس ــازي كار مهم ــخ ماشین س ــه در تاري ــت ك ــي اس ــد، ابداع ــت درمي آي ــره داري به حرك ــرخ پ چ
ــازد   ــته مي س ــک برجس ــم مکانی ــای او را در عل ــر نوآوری ه ــت دارد و تأثی ــتر اهمی ــه بیش ــي آنچ ــود ول مي ش
ــي  ــاي عموم ــد از  ويژگي ه ــا بع ــه قرن ه ــت ك ــاختن آنهاس ــیوه هاي س ــرح ش ــزا و ش ــات مج ــي قطع طراح
كار مهندســان اروپايــي شــد.  از جملــه مهم تريــن آنهــا، شــیرهاي مخروطــي، ريخته گــري برنــج و مــس در 
ــزرگ، اســتفاده از مــدل كاغــذي در طراحــي،  ــه اســتاتیکي چرخ هــاي ب ــا ماســه تر، موازن قالب هــاي بســته ب
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مــدرج كــردن روزنه هــا، ورقــه ورقــه كــردن چــوب 
بــراي كاســتن از میــزان تــاب برداشــتن آن، اســتفاده 
از تلمبه هــاي مکشــي، ســطل هاي كــج شــونده كــه 
مايــع درون خــود را بــه فواصــل زمانــي معیــن تخلیــه 

ــرد. ــام ب ــوان ن ــي را مي ت ــده هال ــد و دن مي كنن
 مزيــت عمــده كار جــزري عبارت اســت از ســاختن 
ــل  ــق و تکمی ــورت دقی ــزا به ص ــردن اج ــوار ك و س
ــوري  ــتگاه ها را ط ــینیان.  او دس ــعه كار پیش و توس
توصیــف كــرده كــه آينــدگان هــم بتواننــد بســازند. 
ــر  ــى  از نظ ــرح داده، همگ ــه  او ش ــتگاه هايى  ك دس
ــه   ــل  ســاخت هســتند. ســه  نمون فنــى  درســت  و قاب

ــل   ــون  در عم ــدار خ ــری  مق ــايل  اندازه گی ــى  از وس ــى  و يک ــاعت  آب ــک  س ــه ، ي ــک  تلمب ــتگاه ها  )ي از دس
رگ زنــى ( كــه جــزری توصیــف آنهــا را در كتــاب خــود آورده به مناســبت جشــنواره جهــان اســام در ســال 
1355 )1976 میــادي ( بازســازي شــد ايــن جشــنواره كوششــي بــود بــراي تجديــد اثبــات هويــت هنــري و 
علمــي اســام و خدمــات آن در ادوار و رشــته هاي گونا گــون، كــه بــا همــکاري حــدود 30 كشــور اســامي 
ــي بســیاري  ــه ريشــه هاي اصل ــا  شــکل گرفــت و  نشــان داد چگون ــه بريتانی ــدن و كتابخان و موزه هــاي لن
ــگاه  ــا دارد، نمايش ــامي ج ــي اس ــگ غن ــان در فرهن ــروزي جه ــاي ام ــرفت ها و تمدن ه ــوالت، پیش از تح
علــوم و فنــون اســامي در مــوزه لنــدن يکــي از هفــت بخــش جشــنواره بــود. دســتگاه هاي بازســازي شــده 
ــه نمايــش  ــد و در مــوزه علــم لنــدن ب درســت به همــان صــورت كــه جــزري در نظــر داشــت كار مي كردن
درآمــد. جــزری  از گفتــن  هیــچ  نکتــه ای  در روشــن  ســاختن  مطالــب  كوتاهــى  نکــرده  و حتــى  وظايــف  كســى  
ــه   ــه  ب ــه  كار گیــرد، شــرح  داده  اســت  پیــش  از عصــر جديــد كمتــر كســى  اين گون را كــه  بايــد دســتگاه  را ب

شــرح  جزئیــات  فنــى  مى پرداخــت  و از ايــن  لحــاظ ، 
ــت . ــزری  بى همتاس ــر ج اث

جــزری  جايــگاه  مهمــى  در تاريــخ  اتوماســیون  
ــین های   ــودكار، ماش ــم  خ ــردن (، تنظی ــودكار ك )خ
دارد.  خــودكار  نوازندگــى   و  )روباتیــک (  كارگــر 
دارای   كــرده ،  تشــريح   او  كــه   دســتگاه هايى   
ســازوكارهای  دقیــق  و تنظیمــات  حساســى  هســتند 
ــاوری   ــبرد فن ــوازم  پیش ــا از ل ــیاری  از آنه ــه  بس ك
ــوان   ــه  عن ــا ب ــد ســده  در اروپ ــد و پــس  از چن بوده ان
ــري  ــا ريخته گ ــده اند. مث ــت  ش ــد ثب ــراع  جدي اخت
ــر در حــدود 1500  ــا ماســه ت در قالب هــاي بســته ب
میــادي ) 300 ســال پــس از جــزري( در اروپــا آغــاز 
ــار  ــاي بخ ــراي ديگ ه ــده ب ــک تنظیم كنن ــد و ي ش
كــه توســط شــناور كنتــرل مي شــود )وســیله اي كــه 
ــم  ــي عظی ــاز وكار محــرک ســاعت آب جــزري در س
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ــوان   ــا عن ــى  ب ــى  التین ــرون  وســطا در كتاب ــت رســید. در ق ــت( در 1784 در انگلســتان به ثب ــه كار گرف خــود ب
لیبــروس  دل  ســابر، از مؤلفــى  ناشــناس ، وصــف  يــک  ســاعت  آبــى  و يــک  ســاعت  شــمعى  آمــده  اســت  كــه  
نســبت  بــه  نمونه هــای  مشــابه  در كتــاب  جــزری  بســیار ابتدايى ترنــد. بــه  احتمــال  بســیار، مؤلــف ، توضیحــات  

ــت.  ــرده  اس ــذ ك ــامى  اخ ــت  دوم  دوره اس ــع  دس ــا را از مناب ــن  ابزاره اي
كتــاب  جــزری  مهم تريــن  رســاله مهندســى  اســت  و تــا پیــش  از دوره نوزايــى  )رنســانس ( هیــچ  ســندی  از هیــچ  
قلمــرو فرهنگــى  وجــود نــدارد كــه  محتوايــى  چنیــن  غنــى  در بــاره چگونگــى  طراحــى ، ســاخت  و ســوار كــردن  

اجــزای  دســتگاه ها داشــته  باشــد.
ــه  در  ــا و بقی ــخه  در كتابخانه ه ــارده  نس ــت  چه ــده  اس ــايى  ش ــزری  شناس ــر ج ــخه  از اث ــوزده  نس ــون ن تاكن
مجموعه هــای  شــخصى ، كار جــزری  بــا چیرگــى  فنــاوری  غربــى  بــه  فراموشــى  ســپرده  شــد، امــا در ســده اخیــر 

ــه  خــود جلــب  كــرد و بازشناســى  شــد. نظــر شرق شناســان  را ب
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رتبه اول پژوهش هاي بنيادي- برگزيده ويژه
 

عنوان طرح:  احياي طب سنتي و معرفي تاريخ پزشكي و دامپزشكي ايران
پژوهشگر:  استاد حسن تاجبخش

تخصص:  ميكروب شناسی و ايمنی شناسی
مؤسسه علمی :  دانشگاه تهران

دستاوردهاى علمى و پژوهشى :
اسـتاد حسـن تـاج بخـش در دوم آبـان مـاه 1316 در تهران متولد شـد. ايشـان بـا قبولى در كنکور دانشـکده 
دامپزشـکى  در سـال 1335 وارد دانشـگاه تهران شـد و در سـال 1340 از دانشـکده دامپزشـکى فارغ التحصیل 
گرديدنـد. در سـال 1343 بـا اسـتفاده از بـورس دولـت فرانسـه، بـرای اخـذ تخصـص میکروب شناسـى و 
دانشـکده  آزمايشـگاه  در  مدتـى  و  نمـوده  عزيمـت  فرانسـه  بـه  گرمسـیری  بیماری هـای  و  ايمنى شناسـى 
دامپزشـکى الفـور پاريـس و موسسـه پاسـتور لیون فرانسـه به تحقیق مشـغول گرديـده و دوره هـای تخصصى 
میکروب شناسـى و ايمنى شناسـى را با رتبه ممتاز گذراند و در سـال 1346 به وطن بازگشـتند. اسـتاد در سـال 
1347 كتـاب »ژنتیـک باكتری هـا« را تالیـف نمـود كـه در آن زمـان نقطـه عطفـى در علـم جديد و ناشـناخته 
ژنتیک در ايران محسـوب مى شـد. در سـال 1358 به عنوان اسـتاد ممتاز دانشـگاه تهران و در سـال 1369 به 
عنـوان اسـتاد نمونـه دانشـگاه های ايران انتخـاب گرديدند. از سـال 1370 تاكنـون نیز به عنوان عضو پیوسـته 

فرهنگسـتان علـوم جمهـوری اسـامى ايران بـا اين نهـاد همـکاری دارند. 
اسـتاد تاجبخش سـال ها عضو هیأت تحريريه مجله های »دامپزشـکى«، »سـامت« و »جامعه دامپزشـکان« 
بـوده و چنـد سـالى نیـز در مقـام سـردبیر مجلـه دانشـکده دامپزشـکى خدمت كـرده و بـه مدت چهار سـال از 
اعضـای مشـاوران عالـى كتابخانـه ملى ايـران بوده اند. عاقه اسـتاد تاج بخش بـه شـعر و ادب و عرفان باعث 
شـده كـه دوران جوانـى در انجمن هـای مختلـف ادبـى شـركت كـرده و خـود نیـز اشـعاری سـروده و عرضـه 
نموده انـد. او در تعـداد زيـادی از كنگره هـای داخلـى و بین المللـى بـا عناويـن سـخنران، اسـتاد مدعـو، عضـو 
هیـأت علمـى، دبیـر و رئیـس كنگره، همواره حضوری فعال داشـته اسـت. از اين دانشـمند فرزانه، بیسـت و دو  
عنـوان كتـاب )تألیـف، ترجمـه و تصحیـح( و بیـش از دويسـت مقالـه به زبان فارسـى، فرانسـه و انگلیسـى در 
نشـريات معتبـر داخلـى و خارجـى منتشـر شـده اسـت، كه اغلـب تألیفات بـه عنـوان كتاب های برگزيده سـال 

كشـور و يـا دانشـگاه تهران انتخاب شـدند. 
اسـتاد حسـن تاجبخش دانشـمندی چند سـاحتى اسـت، تخصص ايشـان در میکروب شناسـى، ايمنى شناسـى، 
دامپزشـکى، تاريـخ پزشـکى و دامپزشـکى ايـران، تصحیـح متـون پزشـکى و نیز احاطـه ای كه به زبـان و ادب 
فارسـى دارد، آثـار ايشـان را در عیـن پیوسـتگى موضـوع، متنـوع و پرجاذبـه سـاخته اسـت. آثـار تخصصـى و 
علمـى اسـتاد تاج بخـش پـس از چنـد دهـه هنـوز  مرجع و كتـاب درسـى دانش پژوهان رشـته های پزشـکى و 
دامپزشـکى كشـورمان اسـت. از جملـه آثـار گرانسـنگ وی مى توان بـه تاريخ بیمارسـتان های ايـران از آغاز تا 
عصـر حاضـر، تصحیـح »االغـراض الطبیـه و المباحـث العائیه« اثـر سیداسـماعیل جرجانى، همچنیـن تالیف 
»فرهنـگ االغـراض« )كـه خـود اثـر علمـى پزشـکى منحصـر به فـردی محسـوب مى شـود( و نیـز »تاريـخ 
دامپزشـکى و پزشـکى ايـران«، اشـاره نمـود كـه آثـاری مرجـع و دايره المعـارف گونه انـد. در اين آثار اسـتاد با 
نگاهـى تمدنـى بـه مجموعه میـراث علمى فرهنگى در زمینه های گوناگون پزشـکى، داروسـازی و دامپزشـکى 

نگريسـته است. 
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رتبه اول پژوهش هاي كاربردی 

عنوان طرح: اصالح و معرفي اولين نخود مقاوم به سرما و يخبندان در ايران
پژوهشگر:  دكتر همايون كانوني

سازمان مجري: سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی
همكاران: سيد حسين صباغ پور، يداله فرايدي، داود صادق زاده اهري، محمدرضا شهاب،
 مسعود كامل، علي سعيد، علي اكبر محمودي، مقصود حسن پور حسني و محسن مهديه

سازمان هاي همكار:  مؤسسه تحقيقات كشاورزی ديم كشور و مركز بين المللی تحقيقات كشاورزی 
در مناطق خشک )ايكاردا(

چكيده طرح:
ــادی در  ــت زي ــن اهمی ــا داشــتن حــدود بیســت و شــش درصــد پروتئی  نخــود ).Cicer arietinum L( ب
رژيــم غذايــى انســان داشــته و به دلیــل تثبیــت نیتــروژن هــوا در تنــاوب بــا غــات جايــگاه ويــژه ای دارد. در 
ايــن طــرح، از طريــق همــکاری مؤسســه تحقیقــات كشــاورزی ديــم كشــور بــا مركــز بین المللــى تحقیقــات 
كشــاورزی در مناطــق خشــک )ايــکاردا(، طــى دوازده ســال بــا اجــرای آزمايش هــای متعــدد در محیط هــای 
ــه ســرما در كشــور از بیــن  آب و هوايــى متفــاوت و در شــرايط كنتــرل شــده، اولیــن رقــم نخــود مقــاوم ب
ژنوتیپ هــای موجــود اصــاح و بــه نــام »ســارال« معرفــى گرديــد. اگــر بــه واســطة ايــن رقــم، حــدود 0/2 
ــت  ــر كش ــد، زي ــي مي مانن ــش باق ــورت آي ــاله به ص ــه س ــه هم ــور ك ــم كش ــي دي ــار از اراض ــون هکت میلی

برونــد، ايــن طــرح از ارزش افــزوده بســیار بااليــي برخــوردار خواهــد بــود.
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   رتبه اول پژوهش هاي توسعه اي

عنوان طرح: دستيابي به فناوري انجماد جهت دار براي ساخت پره هاي توربين گازي
سازمان مجري: شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا- پرتو

نماينده:  دكتر مجيد بهمني
همكاران:  نود و هشت نفر از همكاران شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا- پرتو و 

ساير مؤسسه هاي همكار
ســازمان هاي همكار:  معاونت تحقيق و توسعه شركت گروه مپنا، شركت مواد كاران جاهد نوآور، 
دانشــكده مهندسي علم مواد دانشــگاه صنعتي اصفهان، دانشــكده متالورژي و مواد پرديس 

دانشكده هاي فني دانشگاه تهران

چكيده طرح:
يکـى از روش هـای افزايـش دمـای ورودی و بـازده در توربین هـاي گازي نسـل های جديـد، به كارگیـري 
پره هـاي )Directionally Solidified )DS در ايـن توربین هـا اسـت كـه بـا تکنولـوژي انجمـاد جهـت دار 

تولیـد مي شـوند.
در روش انجمـاد جهـت دار بـا تغییـر سـاختار انجمـادی از هم محـور بـه سـتوني و در جهـت حداكثـر تنـش، 
خـواص مکانیکـي قطعـات و پره هـاي توربیـن گازي تولید شـده افزايـش يافته و نهايتـًا مقاومت ايـن پره ها در 
شـرايط حرارتـي و تنشـي توربین هـاي پیشـرفته  گازي راندمـان باال نسـل جديد افزايـش مي يابد. پیاده سـازي 
ايـن تکنولـوژي در مقیـاس صنعتـي مسـتلزم به كارگیـري دانـش كلیـدي در زمینه هـاي متعـددي از قبیـل 
تركیـب شـیمیائي و ريخته گـري سـوپر آلیاژ هـاي خـاص، قالـب و ماهیچـه سـرامیکي پیچیـده و طراحـي و 

سـاخت خطـوط رباتیـک قالب گیـري و كـوره ريخته گـري VIM مي باشـد.
طـرح دسـتیابي بـه فنـاوري انجماد جهت دار براي سـاخت پره هـاي توربین شـامل ده زير پروژه، با مشـاركت 
شـركت مهندسـي و سـاخت پـره توربیـن مپنـا- پرتـو و معاونـت تحقیق و توسـعه شـركت گروه مپنـا و برخي 
دانشـگاه  هاي معتبـر داخلـي در خـرداد 1390 در گـروه مپنـا آغـاز و در مـدت 32 مـاه منجـر بـه تولیـد انبـوه 
پـره رديـف اول توربیـن MS5002D مـورد اسـتفاده در صنايـع نفـت و گاز شـده اسـت. ايجـاد و توسـعه زيـر 
سـاخت ها ي تولیـد انـواع پره هـاي انجماد جهـت دار و زمینه سـازي تولید و توسـعه توربین هاي گازي پیشـرفته 

كاس F و باالتـر در كشـور و گـروه مپنـا از جملـه مهم تريـن دسـتاوردهاي ايـن طـرح به شـمار مي آيند. 
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   رتبه دوم پژوهش هاي كاربردی

عنوان طرح:دستيابی به فناوری توليد كود بيولوژيک )دانش فنی مايه تلقيح تيوباسيلوس( 
سازمان مجری: مؤسسه تحقيقات خاک و آب - سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی

پژوهشگر: دكتر حسين بشارتی كاليه
همكار: دكتر كاظم خاوازی

ســازمان هاي همكار : مراكز تحقيقات كشــاورزي و منابع طبيعي استان هاي كشور و معاونت 
پژوهش و فناوري نفت

چكيده طرح:
 در خاک هـای آهکـى كـه اكثـر اراضـى كشـاورزی ايـران تشـکیل مى دهنـد، برخـى عناصر غذايـى ضروری 
بـرای گیـاه نظیـر فسـفر، آهن، روی، مس و منگنز تثبیت شـده و از دسـترس گیاهان خارج مى شـوند. لذا كمبود 
عناصـر غذايـى و پايیـن بـودن كارايـى مصـرف كـود از عوامـل يکـى از مهم ترين عوامـل محدودكننـده تولید 
محصـوالت زراعـى و باغـى در كشـور محسـوب مى شـوند. كمتـر از بیسـت درصد كودهـای فسـفری وارداتى 
كـه سـاالنه در كشـور مصـرف مى شـود )حـدود پانصـد تا هفت صـد هزار تن( توسـط گیاهـان جـذب مى گردد. 
اسـتفاده از گوگـرد عنصـری به عنـوان فراوان تريـن و اقتصادی ترين ماده اسـیدزا، يکـى از راهکارهـای مقابله با 
كمبـود عناصـر غذايـى و بهبـود وضعیت تغذيه ای گیاهـان در خاک های آهکى مى باشـد. لذا مؤسسـه تحقیقات 
خـاک و آب در طـى يـک دهـه گذشـته پروژه هـای تحقیقاتـى را به منظـور دسـتیابى بـه فنـاوری تولیـد كـود 
بیولوژيـک گوگـردی )دانـش فنى مايه تلقیـح باكتری های تیوباسـیلوس( اجـرا و نهايتا به اين دانش فنى دسـت 
يافـت. مراحـل دسـتیابى به اختصار شـامل: جداسـازی و خالص سـازی باكتری هـای تیوباسـیلوس از نمونه های 
آب و خـاک، بررسـى كارايـى باكتری هـای منتخـب به همـراه گوگرد در شـرايط گلخانـه، تهیه مـاده نگهدارنده 
مناسـب بـا فرموالسـیون های مختلف با اسـتفاده از مـواد ارزان قیمـت و قابل دسـترس داخلى، ارزيابـى كارايى 
كود زيسـتى همـراه بـا گوگـرد بر روی گیاهان مختلف در سـطح گلخانه و  مزارع در اسـتان های مختلف كشـور، 
انتخـاب مناسـب ترين مقـدار و نسـبت گوگـرد و كود زيسـتى بـرای مصـرف در مـزارع ، ثبـت دانش فنـى تولید 
كـود زيسـتى، اخـذ تايیديـه از سـازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشـاورزی و مؤسسـه تحقیقات خـاک و آب، 

تجاری سـازی و انتقـال دانش  فنـى بـه بخـش خصوصى بـرای تولیـد انبوه كود مي باشـد.
كود زيسـتى تولیـد شـده بـا ايـن دانـش فنـى بصـورت پودر نـرم و نمنـاک حـاوی بیـش از ده میلیون سـلول 
باكتـری تیوباسـیلوس در هـر گـرم مى باشـد كـه اين باكتری هـا توانمنـد در اكسـايش گوگرد عنصری هسـتند. 
ايـن فرموالسـیون مى توانـد باكتری هـا را بـرای مدت طوالنى به صـورت فعال در خـود نگهدارد. اسـتفاده از اين 
كود زيسـتى بـه همـراه گوگـرد مازاد و فراوان موجود در كشـور توانسـته جايگزين بخشـى از كودهای شـیمیايى 
وارداتـى گـردد، تـا ضمن جلوگیـری از خروج ارز، باعث كاهش مصرف كودهای شـیمیايى در اراضى كشـاورزی، 
تولیـد محصـوالت سـالم، ايجـاد اشـتغال در كشـور ، اسـتفاده از مواد اولیـه ارزان قیمـت داخلى بـرای تولید كود 

و حفـظ منابـع آب و خاک كشـور گـردد. هم اكنون سـي صد 
هزار بسـته از اين كود زيسـتى توسـط شـركت خريدار دانش 
فنى)شـركت زيسـت فنـاور سـبز ( تولیـد و برای سـال زراعى 
جـاری توسـط وزارت جهـاد كشـاورزی خريـداری و در بیـن 

كشـاورزان توزيـع مى گردد.
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چكيده طرح:  
 اسـتفاده از پروپيلـن در سـيکل تبريـد در واحـد اسـتحصال اتـان پتروشـيمی پارس واقـع در منطقه 
انـرژی پـارس جنوبـی دارای  معضالت و مشـکالت ايمنی، زيسـت محيطـی و اقتصادی زيـادی بود که 
همـواره عـالوه بـر تحميـل هزينـه  اقتصادی قابـل توجه بـه مجتمع، از نظـر ايمنی و زيسـت محيطی 
CO حاصل از 

2
سـوختن بيـش از سـي صد تـن پروپيلـن در ماه و توليـد بيش از نه صـد و پنجاه تـن گاز 

احتـراق پروپيلـن مجتمع را تهديـد می گرد. 
 بررسـی های دقيق و کارشناسـی را روی کمپرسـور و تجهيزات مرتبط انجام شـده و در پی آن طرح 
جايگزيـن پروپـان به جـاي پروپيلن در سـيکل تبريد شـروع و تزريـق گام به گام پروپان به سـيکل مبرد 
و  بـا کنتـرل تمامـي پارامترهـای حياتـی و عملياتی  انجام و بـا موققيت به اتمام رسـيده و بيش از يك 

سـال اسـت که کمپرسـور مبرد با شـرايط جديد در حال کار اسـت.
ايـن طـرح بـزرگ اقتصـادی، ايمنی و زيسـت محيطي، بـدون اتکا به شـرکت ها و سـازمان های خارج 
از مجتمـع  و باتـوان فنـی و تجربـی کارشناسـان مجتمـع  به ثمـر رسـيده و عـالوه بر صرفـه اقتصادي 
نقـش تعيين کننـده ای در ايمن سـازی واحـد داشـته و بـا حـذف سـوختن پروپيلـن، نقـش  به سـزائی 

در کاهـش جنبه هـای بارز زيسـت محيطی داشـته اسـت. 

عنوان طرح: جايگزين پروپان به جاي پروپيلن در سيســتم مبرد  واحد اســتحصال اتان 
مجتمع پتروشيمي پارس

نماينده: مهندس سيد حميد زارع 
سازمان مجري:  مجتمع پتروشيمي پارس

همكاران:  علي اصغر رزافشان، علي بهمني، جليل قسامي، ابوالفضل فتح الهي، 
سياوش ميرحاجي، محمد گرگي زاده، علي اكبر علي پور و  مجتبي شيري

   رتبه سوم پژوهش هاي توسعه اي
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عنوان طرح: دستگاه پايش ماشين آالت دوار با استفاده از اندازه گيري ارتعاشات
سازمان مجري: بهينه پردازش آرمان

نماينده: مهندس مجيد منوچهري
همكار: محمد رضا رحمت پور

چكيده طرح: 
ــاندن  ــل رس ــراي به حداق ــوب ب ــای مطل ــه راه کاره ــی و ارائ ــن تعميرات ــيوه های نوي ــتفاده از ش اس
تغييــرات از مشــکالت مهــم صنايــع محســوب مي گــردد. در ايــن راســتا، پايــش ارتعاشــی و اســتفاده 
از ســامانه هاي محافظتــی بــا توجــه بــه قابليــت کشــف عيــوب ماشــين آالت دوار از جايــگاه ويــژه ای 
ــا اســتفاده از اندازه گيــري ارتعاشــات، ســاخته  برخــوردار اســت. دســتگاه پايــش ماشــين آالت دوار ب
شــده اســت کــه قابليــت اصلــی اندازه گيــری مقاديــر ارتعاشــی و پايــش بخش هــای مختلــف ماشــين 
آالت دوار را دارد و به  لحــاظ عملکــرد و تأثير گـــذاری نقـــش به ســزايی در فرايند تعميــرات و نگهداری 
صنايــع ايفــا می کنــد. ســخت افـــزار ايـــن دستـــگاه شــامل: پنــج نـــوع کارت مختـــلف بــا عنـــاوين 
می باشــد.   Gateway /  Vibration /  Multifunction / Tachometer / Power Supply

کارت Gateway به منظــور تنظيمــات اصلــی تمامــي کارت هــای موجــود در ايــن دســتگاه اســتفاده 
ــن کارت  ــق اي ــز از طري ــراری پروتکل هــای متــداول صنعتــی ني ــر برق شــده و وظايــف ديگــری نظي
ــه  ــار کانال ــش چه ــت پاي ــا قابلي ــه ب ــت ک ــی اس ــن کارت، کارت ارتعاش ــود. اصلی تري ــام می ش انج
به صــورت همزمــان بــر روی هــر کارت، مشــاهده مقاديــر ارتعاشــی را بــا امــکان تعييــن محدوده هــای 
هشــدار و خاموشــی بــرای کاربــران فراهــم می ســازد. کارت ســوم بــا قابليــت پايــش مقاديــر جانبــی 
ــد. در  ــام مي ده ــزات دوار را انج ــت دور تجهي ــراي قرائ ــار و کارت Tachometer ب ــا و فش ــر دم نظي
نهايــت کارت Power به منظــور تغذيــه بــرق مــورد نيــاز دســتگاه و ســاير ورودی هــا بــه آن متصــل 

می شــوند.

   رتبه سوم پژوهش هاي توسعه اي
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   رتبه سوم پژوهش هاي توسعه اي

 
عنوان طرح: آريا گيت: درگاه يک پارچه و توسعه پذير براي دسترسي به شبكه هاي مخابراتي

سازمان مجري: شركت خدمات انفورماتيک
نماينده: مهندس مهدي نمازي

همكاران: مهدی زائری اميرانی، اصغر رستمی، صابر عباسی و ساير همكاران

چكيده طرح:  
دسـتگاه آرياگيت نقطه دسترسـی به ابر سـرويس اسـت. اين دسـتگاه برای کاربرد بانکی به گونه ای بهينه سازی 
شـده اسـت کـه بتوانـد تمامـي نيازهـای ارتباطـی سـرويس های بانکـی را در نقطـه تمـاس شـعبه بـا شـبکه 
فراهـم سـازد، هرچنـد کـه امکان اسـتفاده از آن در انـواع کاربردهـای ارتباطی وجـود دارد. آرياگيـت با تجميع 
سـرويس های دسترسـی شـبکه  و چندرسـانه ای در يـك سـکوی واحـد، امـکان مديريـت و امنيـت يك پارچـه 
ارتبـاط شـعبه بانـك را فراهـم می سـازد. سـاختار ماجـوالر آرياگيت، امـکان اتصال بـه شـبکه های هايبريدی با 
رسـانه های مختلـف سـيمی، فيبـر نـوری، بی سـيم و ماهـواره  ای را فراهـم می کنـد. dvbX يکـی از ماژول های 
مهـم دسـتگاه آرياگيـت اسـت کـه دارای قابليـت برنامه ريـزی   Software Defined Radio   بـرای ارتباط با 
انـواع شـبکه های ماهـواره ای موجـود اسـت. ايـن ماژول بـه عالوه، امـکان اتصال نقطـه به نقطه و جسـت وجوی 
نيمه خـودکار ماهـواره را نيـز فراهـم می کنـد. آرياگيت در واقع يك بسـتر برنامه پذير اسـت که توسـعه های آتی 
ارتباطـی شـعبه ها را بـدون نيـاز بـه دسـتگاه جديـد و با پيکره بنـدی يـا برنامه ريـزی آن، امکان پذير می سـازد. 
از جملـه ايـن توانايی هـا می تـوان بـه  Software Defined Network  اشـاره کـرد کـه آرياگيـت را برای کار 
در شـبکه های نسـل آينده، سـازگار سـاخته اسـت. اين برنامه ريزی به واسـطه سـاختار باز سيسـتم اسـتاندارد 
بـوده و کاربـران را از وابسـتگی بـه تامين کننـدگان ويـژه، رهايـی می بخشـد. بنابر ايـن کاربر سيسـتم می تواند 
برنامـه کاربـردی خـودش را روی بسـتر بـاز آرياگيـت پياده سـازی کنـد و يـا از هـر برنامـه کاربردی اسـتاندارد 
ديگـری روی ايـن بسـتر، اسـتفاده کنـد. از ديگـر ويژگی هـای آرياگيـت، مبتنی بر باز بـودن سـاختار آرياگيت،  
امکان بومی سـازی امنيت ارتباطی شـعبه اسـت. ارتقای تجربه کاربری تجهيز شـبکه از طريق نمايشـگر لمسـی 
بـا رابـط کاربـری گرافيـك، کار بـا دسـتگاه را بـرای کاربـران عـادی سـاده می کنـد به گونـه ای که پـس از اين، 

مديريـت شـبکه شـعبه بـرای کارکنـان غير فنـی نيز بـه سـادگی امکان پذير خواهـد بود. 
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   رتبه سوم پژوهش هاي توسعه اي

چكيده طرح:  
در اين طـرح بـا کسب دانش فني بهکارگيري فناوري ارتباطات بـرد کوتـاه اختصاصـی بـرای دسترسـی های بی سـيم در 
محيط هـای خودرويـی مبتنـی بـر اسـتاندارد .IEEE 802. 11p .کـه بـه فنـاوری DSRC/WAVE موسـوم اسـت، 
نمونـه کاربردهـای عملياتی فنـاوری ارتباطـات خودرويـی در صنعت حمل ونقل براي ارتقاي ايمني رانندگي، بهبود جريان 
ترافيك و حفظ محيط زيست در دو بخـش ارتباطـات خـودرو بـا خـودرو )Vehicle to Vehicle يـا V2V( و ارتباطات 
خـودرو بـا تجهيـزات کنـار مسـير )Vehicle to Infrastructure يـا V2I(، طراحـی، پيـاده سـازی و در آزادراه تهران 
- رشـت و بخشـی از شـهر قزويـن بـه عنـوان محـدوده آزمايشـي طرح، مـورد بهره بـرداری قـرار گرفته اند. به ايـن منظور، 
 )OBU يا On-Board Unit( سـخت افزارهای الزم بـرای اجـرای کاربردهای مورد نظر شـامل واحدهـای درون خـودرو
و تجهيـزات کنـار مسـير )Road Side Unit يـا RSU(، طراحـی و سـاخته شـده اند و نـرم افزارهـای پايـه و کاربردی 
مـورد نيـاز نيـز توسـعه يافته انـد. واحدهـای OBU بـر روی يك صد و پنجاه دسـتگاه خـودروی داوطلب کـه در محدوده 
مـورد نظـر، تـردد منظـم و دائـم دارند، نصب شـده اند و با اسـتقرار تجهيـزات RSU در سـي و دو نقطه، زيرسـاخت الزم 
بـرای اجـرای کاربردهـای طـرح فراهـم آمده اسـت. اين اجزا بـه همراه مرکـز CCR که بـرای مديريت ارسـال و دريافت 
داده هـا و پيام هـای خودرويـی طراحـی شـده اسـت، در قالب يـك معماری منسـجم، سـامانه ارتباطات هوشـمند خودرو 

را شـکل داده اند. 
الکترونيکي عوارض تردد خودروها، رديابي خودروهاي عبوري و جمعآوری دادههاي  کاربردهاي V2I شامل پرداخت 
ترافيکي، هشـداردهي ورود خودرو از مسيرفرعي به جاده اصلي، اعالم وضعيت ترافيکي جاده در نقاط خارج از ديد راننده، 

بـه روز رسـانی تابلوهـای پيام رسـان متغيـر و اعالم وضعيت 
جاده به لحاظ محدوديتهاي ترافيکي و پديدههاي هواشناسي 
ميباشند. در بخش V2V نيز کاربردهاي اعالم توقف ناگهاني 
عبور  پشـِت سـر، هشداردهي  بـه خورروهـای  يـك خودرو 
خودرو هـاي فوريتي- امدادرسـان به خودروهاي واقع درمسير 

و اعالم رخداد تصادف پياده سـازی شـده اند.

عنوان طرح: طراحی و پياده سازی سامانه ارتباطات هوشمند خودرو
سازمان مجری: جهاد دانشگاهی صنعتی شريف

نماينده: حبيب رستمی
همـكاران: حمیدرضـا عطاییان، کوروس حمزه، قبـاد عمادی، میثم ناوکی، محمد الهـی، بهنام رفیعی مهر، 
مهدیـه رسـتمیان، عماد حسـینی، مجید عشـوری، یوسـف رمضانی، پیام آدینـه، آرمین رنجبـر، جعفرصادق 
خورشـیدی، حمیـد کریمی، الدن انصاریان، یاسـر رشـیدی، صدیقه چهارسـوقی، هومـن تصدیقی، مرتضی 

خاکـزار، نـدا گلشـن، محمـد پوررضا، زینـب کاموسـی، زهرا انـوری، زهرا کوخـازاد، معصومـه فرید، محمدرضـا میرزاامینـی، امین رضا 
وحیدی فـر، مهرنـوش بسـته نگار، علـی اقبالیـان، خسـرو طائـی، جـواد طاهرافشـار، پیمـان مصطفایی، اصغـر ناصری، حمید حسـینی، 
جـواد ملکوتی خـواه، افـروز بایزیـدی، رامین لهراسـبی، حمیده سـادات چراغچی،  مجیـد گلپایگانی، تارا نیکنامی،  سـید پوریا حسـینی

سـازمان هاي  همكار: سـازمان گسـترش و نوسـازی صنایع ایران، پژوهشـکده میکرو الکترونیک ایران، پژوهشـکده توسـعه تکنولوژی، 
سـازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، سـازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شـهرداری قزوین، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشـکی کشـور، سـازمان فناوری اطالعات ایران، دانشـگاه ارومیه، شـرکت شهرک های صنعتی اسـتان قزوین، پژوهشـکده پردازش عالئم 
هوشـمند، ادارات کل راه و شهرسـازی تهـران، البـرز، قزوین و گیالن، اتحادیه تعاونی های کرایه سـواری بین شـهری، شـرکت آزادراه قزوین 

زنجان، شـرکت آزادراه فزوین  رشـت، شـرکت رویال سـفر ایرانیان، شـرکت خدمات ارتباطی ایرانسـل و شـرکت کنترل ترافیک تهران
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ــاني  ــروي انس ــري نی ــت و به كارگی ــد و صنع ــاي تولی ــت بنیاده ــاوري، تقوي ــازي فن ــرورت بومي س ض
ــي و  ــاي علم ــازمان پژوهش ه ــت. س ــدار اس ــعه پاي ــیر توس ــر در مس ــرورت انکار ناپذي ــک ض ــاق ي خ
ــاالنه  ــتمر س ــزاري مس ــا برگ ــته ب ــال گذش ــت س ــت و هش ــرد، در بیس ــن رويک ــا همی ــران ب ــي اي صنعت
ــي و جــوان خوارزمــي، نســبت به تشــويق و حمايــت از مخترعــان و پژوهشــگران  جشــنواره هاي بین الملل

ــت. ــوده اس ــدام نم ــي اق ــي و صنعت ــاي علم عرصه ه
ــع  ــت رب ــه به گذش ــا توج ــي ب ــي خوارزم ــنواره بین الملل ــت گذاري جش ــوراي سیاس ــال 1391 ش  از س
قــرن از برگــزاري جشــنواره و شناســايي  بیــش از نه صــد طــرح تــراز اول داخلــي، بــر آن شــد تــا  نگاهــي 
نــو و جســتجوگر بــر برگزيــدگان دوره هــاي قبــل خــود داشــته باشــد و گــروه تخصصــي طــرح برگزيــده 

موفــق در تولیــد ملــي ايــن ماموريــت را به عهــده گرفــت. 
ايــن گــروه تخصصــي تــاش دارد از میــان پژوهش هــاي برگزيــده دوره هــاي قبــل جشــنواره ، صاحبــان 
طرح هايــي را كــه موفــق شــده اند محصــول را بــه تولیــد انبــوه و  ايجــاد شــركت دانش بنیــان برســانند، 
شناســايي و شــاخص ترين آنهــا را بــه جامعــه علمــي و صنعتــي كشــور معرفــي نمايــد و بــر ايــن كار چنــد 

نتیجــه مترتــب اســت : 
● نگاه جامعه علمي را به سمت تجاري سازي  و توجه به اين شاخص ارزشمند در كاربردي نمودن ايده ها 

سوق مي دهد.
● توجــه بخــش صنعــت را بــراي ســرمايه گذاري بــر ايده هــاي نويــن حاصــل از تاش هــاي پژوهشــي 

و دانشــگاهي جلــب مي كنــد.
● اهمیــت برنامه ريــزي، سیاســت گذاري و  نتیجــه اختصــاص منابــع مالــي را بــراي برگــزاري 

رقابت هــاي علمــي بــه نمايــش مي گــذارد.
● معرفــي مبتکــران موفــق و كارآفرينــان دانــش بنیــان، موجــب تشــويق ديگــر پوينــدگان مســیر توســعه 

علمــي و صنعتــي خواهــد شــد.
ــر ايــن باوريــم پشــتکار، تفکــر خــاق، شــوق خدمت گــزاري بــه جامعــه، كارگروهــي و تدبیــر و   مــا ب
نوانديشــي كلیــد عبــور از چالش هــا اســت و در ايــن مســیر كارآفرينــان، جامعــه و آينــدگان از ايــن تــاش 

منتفــع خواهنــد شــد.   
ــوآوري و  ــژه، شــاخص هايي چــون ن ــا پرســش نامه  اي مجــزا و  ســؤاالتي وي ــروه تخصصــي،  ب ــن گ  اي
كارآفرينــي دانش بنیــان ، پايــداري شــركت، تولیــد ثــروت از دانــش، اشــتغال مولــد، جايــگاه محصــول در 
بــازار رقابــت، چگونگــي افزايــش تولیــد، كنتــرل كیفیــت، اســتانداردها، توســعه علمــي و ســطح تعامــات 
تجــاري، رضايــت مشــتري و صــادرات محصــول را از زمــان برگزيــده شــدن طــرح در جشــنواره خوارزمــي 

ــرار مي دهــد.  ــي ق ــورد ارزياب م

 معرفي گروه تخصصي موفق در توليد ملي
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چكيده: 
 ايــن محصــول در دســته بندي مانیتورهــاي عائــم حیاتــي قــرار مي گیــرد كــه هســته مركــزي آن يــک 

ــر اســت: ــاي زي ــا ويژگي ه ــر ب ــور مولتي پارامت مانیت
ابعاد كوچک و وزن كم )800 گرم(    
كار با باطري داخلي) باالي 2 ساعت(

دارا بودن حافظه داخلي برای ثبت اطاعات بیمار
صفحه نمايش رنگي و لمسى 

امکان نمايش تمامي پارامترها به روي صفحه نمايش دوم مستقل از صفحه اصلي
مقاومت در برابر ضربه و آب

امکان پايش پیوسته 
كاربري آسان و صرفه جويي در زمان 
افزايش دقت در مراقبت هاي پزشکي 

شركت پويندگان راه سعادت موفق در توليد ملي: 
ــعه،  ــق و توس ــان، تحقی ــي دانش بنی ــور كارآفرين ــار مح ــعادت در چه ــدگان راه س ــركت پوين ــاي ش ويژگي ه

تولیــد ســرمايه و بــازار عبارتنــد از: 
پايــداري شــركت و تولیــد انبــوه در ســال هاي گذشــته، برنامــه بــراي ورود بــه بازارهــاي بین المللــي، دريافــت 
ــت در مســیر  ــرل كیفی ــه ســاخت و كنت ــراع، پروان ــت اخت ــراي ثب ــي و خارجــي ب ــدد داخل گواهینامه هــاي متع
تجاري ســازي و صــادرات محصــول از عوامــل موفقیــت ايــن شــركت دانش بنیــان اســت و رونــد رو بــه رشــد 

تولیــد، نشــانگر تولیــد ثــروت از دانــش مي باشــد.
 تبديــل ايــده بــه محصــول، خاقیــت، نــوآوري و ثبــت اختــراع، ســرمايه گذاري شــخصي ، رعايــت روش هــاي 
علمــي پژوهــش و واحــد تحقیــق و توســعه فعــال و كارآمــد كــه ســبب توســعه نرم افــزاري و ســخت افــزاري 
محصــول و ســاخت مدل هــاي جديــد شــده اســت و اشــتغال مولــد و رونــد رو به رشــد صــادرات از ويژگي هــاي 

كارآفرينــي اين شــركت اســت. 
شــناخت نیــاز بــازار هــدف، تامیــن نیــاز و بهبــود و اصــاح شــرايط كاربري، 
تثبیــت جايــگاه برنــد بــا توجــه بــه رقبــاي مســتقیم و غیــر مســتقیم داخلي و 
خارجــي و تامیــن ســهم بزرگــي از نیازهــاي مراكــز درماني و پزشــکي كشــور، 
ارز آوري و بي نیــاز ســاختن بــازار از ورود محصــول مشــابه خارجــي نشــان از 

توان منــدي مديريــت ايــن شــركت دارد. 

نام و نام خانوادگي : عبدالرضا يعقوب زاده طاري 
نام شركت: پويندگان راه سعادت 

برگزيده:  بيست و پنجمين جشنواره بين المللي خوارزمي  )1390 (
عنوان طرح: مانيتور آريا

Station Aria -F1

  برگزيده موفق در توليد ملي
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برگزيده طرح موفق در توليد ملي در 
 بيست و ششمين جشنواره بين المللي خوارزمي- سال 1391

برگزيده موفق در توليد ملي در 
بيست و هفتمين جشنواره بين المللي خوارزمي - سال 1392 

 نگاهی به برگزيدگان طرح موفق در توليد ملي در دو دوره قبل

 شركت پمپ وكيوم شيخ ها كيش )پوش(
• عنوان  طرح: توليد پمپ وكيوم روتاري روغني 

• مدير عامل و مجري طرح: مهندس ناصر شیخ ها 
• برگزيده رتبه سوم ابتکار

در شانزدهمین جشنواره  بین المللي خوارزمي - سال 1381

شركت مهندسي نفت ابزار
• عنوان     طرح:  كسب دانش فني و راه اندازي خط توليد 

پيمانه گرهاي )ميتر( با جابجايي مثبت
• مدير عامل و مجري طرح: مهندس مسعود فرقداني چهار سوقي 

و  مجتبي توسلي نائیني 
• برگزيده رتبه سوم ابتکار 

در چهاردهمین جشنواره بین المللي خوارزمي  سال 1379    
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     طرح های برگزیده
                      خارجی 
بیست و هشتمین

  
جشنواره  بین المللی خوارزمی
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عنوان طرح: گالكتين ها در سالمت و بيماری

پژوهشگر: فو تانگ ليو
رشته: علوم پزشكي

مؤسسه علمي: علوم پزشكی زيستی آكادمی سينيكا

چكيده طرح:  
گـروه تحقيقاتـی ليـو ابتـدا موفـق بـه کشـف خانـواده ای از لکتين ها بـه نام گالکتين ها شـده، سـپس 
بـه بررسـی نقـش بيولوژيـك ايـن پروتئين هـا و تاثيـر آن  در سـالمت و بيمـاری پرداختنـد. ايشـان 
تاثيـر ضـد آپوپتـوزی گالکتيـن 3 آنـدوژن  را به عنـوان اولين تظاهر داخل سـلولی گالکتين ها، نشـان 
داده، به دنبـال آن سـاير آثـار داخـل سـلولی ايـن پروتئين هـا را مشـخص سـاختند. ليـو و همکارانـش 
موش هـای فاقـد گالکتيـن 3 توليد کرده و بـا مطالعه برروی آنهـا، جلوه های بسـياری از نقش گالکتين 
3 در پاسـخ  های ايمنـی و التهابـی را روشـن نمودنـد. ايـن گـروه همچنيـن بـر روی نقـش گالکتين 7 
کار کـرده، تاثيـر پيـش آپوپتوتيـك  و نقـش آن در پاسـخ های کراتينوسـيت ها را کشـف کردنـد. گروه 
ليـو همچنيـن موفـق به کشـف گالکتيـن 12 ) که ترجيحاً توسـط سـلول های چربی عرضه می شـوند( 

گرديدند.
مطالعـه بـرروی موش هـای توليد شـده )فاقـد گالکتين 12(، نقش اساسـی اين پروتئين در متابوليسـم 

چربی را روشـن ساخت.

زندگي نامه:
آقـای فـو تانـگ ليـو در حال حاضر اسـتاد و محقق ممتاز موسسـه تحقيقات پزشـکی زيسـتی آکادمی 
سـينيکای تايـوان هسـتند. ايشـان مـدرک کارشناسـی خـود را در شـيمی از دانشـگاه ملـی تايـوان، 
دکتـرای خـود را در شـيمی از دانشـگاه شـيکاگو و دکتـرای پزشـکی را از دانشـگاه ميامی اخـذ نموده 
اسـت. دکتـر ليـو عنـوان رياسـت بخـش آلـرژی موسسـه تحقيقاتی اسـکريپ، رياسـت بخـش آلرژی 
موسسـه ايمونولـوژی و آلرژی الژوال، اسـتاد ممتـازی و رياسـت درماتولوژی دانشـگاه ديويس کاليفرنيا 
را در کارنامـه خـود دارد. وی پيشـرو در تحقيقـات در زمينـه خانـواده ای از لکتين هـای حيوانـی به نام 
گالکتين هـا اسـت. او در زمينـه نقـش ايـن پروتئين ها در التهاب و ايمنی، همچنين پيشـرفت سـرطان 
و چربی زايـی  مطالعـه کـرده اسـت. ليـو تاکنون بيش از سـی صد مقاله علمـی اصيل و مروری منتشـر 

کـرده اسـت. ايشـان در حـال حاضـر عضو هيـات علمی آکادمی سـينيکا هسـتند.

   رتبه اول پژوهش هاي بنيادی
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عنوان طرح: توسعه روش هاي درماني برای درمان بيماري هاي نورو دژنراتيو
پژوهشگر: كلوديو آندرس هتس فلورس

كشور: شيلي
رشته: بيو پزشكي و بيوتكنولوژي 

مؤسسه علمي: دانشكده پزشكي، دانشگاه شيلي

چكيده طرح:  
تحقيقات دکتر کلوديد هتس روي درک مکانيسـم مولکولي اسـترس و ارتباط آن با پاتولوژي سيسـتم 
عصبـي و همچنيـن روش هـاي درمانـي که از چنين آسـيب هايي جلوگيـري نمايند متمرکز مي باشـد. 
آزمايشـگاه ايشـان در زمينه اسـتراتژي هاي سـلولي درگير در سـازگاري اسـترس هاي مزمن ناشـي از 
فولدينگ نامناسـب پروتئين ها و اسـتفاده از اين دانش در طراحي و توسـعه دارو، فعال مي باشـد. گروه 
تحقيقاتـي ايشـان بـا اسـتفاده از مدل هـاي پري کلينيـکال و دسـت ورزي هاي ژنتيکـي در مطالعات در 
حيطـه اسـترس ناشـي از فولدينـگ نامناسـب پروتئين هـا و بيماري هـاي عصبـي پيش قدم مي باشـند 
و همچنيـن ، اسـتراتژي هاي ژن درمانـي بـرای کاهـش آسـيب هاي سـلولي در بيماري هـاي مختلـف 
ماننـد پارکينسـون، آلزايمـر و ALS را تحـت مطالعـه قـرار مي دهنـد. آزمايشـگاه دکتر هتـس يکي از 
آزمايشـگاه هاي فعـال در امريـکاي التيـن بـا کسـب گرنت هـاي ملـي و بين المللي بـوده و قصـد دارند 
نسـل جديـدي از تحقيقـات در بيوتکنولوژي و بيوپزشـکي را آمـوزش داده و يك آزمايشـگاه پويا، نوآور 

بـا قـدرت رقابت بـاال را گسـترش دهند.

زندگي نامه:
آقـای هتـس مهندسـي بيوتکنولـوژي را در دانشـگاه شـيلي آموزش ديـد و با مـدرک دکتري تخصصي 
در رشـته علـوم بيوپزشـکي در مؤسسـه تحقيقـات دارويـي  سـرنو سـوئيس فـارغ التحصيل شـد. دوره 
پسـادکتري خـود را در دانشـگاه هـاروارد گذراند. وي در سـال 2007 به دانشـگاه شـيلي ملحق شـد و 
در حـال حاضـر به عنوان اسـتاد در دانشـکده پزشـکي دانشـگاه شـيلي و اسـتاد نيمه وقت در دانشـگاه 
 Biomedical Neuroscience هـاروارد اشـتغال دارد. ايشـان همچنين به عنوان هيات مديـره مؤسسـه
نيز مي باشـند. تحقيقات ايشـان روي درک مکانيسـم مولکولي اسـترس، ارتباط آن با پاتولوژي سيستم 
عصبـي، توليـد مدل هـاي حيوانـي جديد و اسـتراتژي هاي پروتوتيپيـك مي و جلوگيري از آسـيب هاي 
سيسـتم عصبـي مي باشـد. ايشـان حائز دريافـت جوايزي مانند  دانشـمند برجسـته جـوان در امريکاي 
التيـن و فيناليسـت جايـزه Eppendorf and Science Award in Neurobiology گرديـده اسـت. وي 
همچنيـن جوايـزي از انجمن Cell Biology  و Bios-Chile prize به عنوان دانشـمند جوان برتر شـيلي 

دريافت کرده اسـت. 

   رتبه اول پژوهش هاي بنيادی
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عنوان طرح: آزمايشگاه روي تراشه فناوري مورد استفاده در شيمي تجزيه و علوم زيستي كاربردي

پژوهشگر: آندرياس مانز
كشور: سوئيس

رشته: شيمي
مؤسسه علمي: مؤسسه كره اي علم و فناوري اروپا، ساربروكن

چكيده طرح:  
آزمايشـگاه روي يـك تراشـه، فنـاوري ميکـرو سـاخت بـراي توليـد ابزارهـاي داراي کانال ها، شـيرها، 
راکتورهـاي شـيميايي و دکتور هـا در مقيـاس ميکرومتـر اسـت که در شـيمي تجزيه و تشـخيص هاي 
کلينيکـي اسـتفاده مي  گـردد. مزاياي اصلي اين فناوري مربوط به نفوذ مولکولي سـريع، جداسـازي هاي 
سـريع، واکنش هـاي سـريع، حجم هاي کوچك دسـتگاه هاي کوچك مقيـاس و راحتي يکپارچه سـازي 
سـياالت چنـد جريانـي مي باشـد. مثال هـاي ايـن فنـاوري عبارتنـد از: کرومانوگرافـي، الکتروفـورز، 
سـنجش هاي درمانـي، واکنش هـاي زنجيـري پليمـرازي و طيف سـنجي نشـري تخليـه الکتريکي روي 

تراشه.

زندگي نامه: 
آقـاي آندريـاس مانـز فـارغ التحصيل رشـته شـيمي از مؤسسـه فناوري فدرال سـوئيس اسـت که در 
سـال 1986 دکتـراي تخصصـي ).Ph.D( خـود را در زمينـه حسـگرهاي شـيميايي بـه راهنمايي دکتر 
ويلهلـم سـايمون دريافـت کـرده اسـت. بعد از يـك دوره کوتـاه مدت پسـا دکتري در شـرکت هيتاچي 
ژاپـن، در شـرکت سـيبا-گايگي سـوئيس واقـع در شـهر بازل مشـغول بـه کار شـد. در سـال 1995 به 
عنـوان اسـتاد مدعـو به امپريال کالج لندن در انگلسـتان دعوت شـد. از سـال 2003 تـا 2008 به عنوان 
رئيـس مؤسسـه علـوم تجزيـه اي واقع در شـهر دورتموند آلمـان و از سـال 2009 به عنـوان يك محقق 
برجسـته در مؤسسـه کـره اي علـم و فنـاوري اروپـا و به عنوان اسـتاد در بخش مهندسـي سيسـتم هاي 

دانشـگاه سـارلند در سـاربروکن آلمان مشـغول به کار مي باشـد. 

   رتبه اول پژوهش هاي كاربردی
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عنوان طرح: رياضيات برای تصويربرداری
پژوهشگر: حبيب عماري

كشور: تونس
رشته: رياضي

مؤسسه علمي: دانشگاه اكول نرمال پاريس

چكيده طرح:  
هـدف ايـن پژوهـش توسـعه روش هـاي جديـد رياضـي بـراي مطالعـه مدآليتـي در تصويربـرداري 
پزشـکي، تسـت هاي غيرتهاجمـي و مسـايل معکـوس در زمينه محيط زيسـت اسـت. ايـن ايده پردازي 
در مطالعـه تصويربرداري مجازي، مدل سـازي تصادفي، تحليل مسـاله انتشـار مـوج در دوحالت قطعي 
و تصادفـي، در جهـت ورود بيشـتر بـه پـردازش رياضی تصاوير و حل مسـايل چالش برانگيـز در زمينه 

تصويربـرداري، کاربـرد فراوانی دارد. 

زندگي نامه:
 آقـاي حبيب عماري اسـتاد دانشـگاه اکول نرمـال پاريس و مدير پژوهش بخش رياضيـات و کاربردها 
در اين دانشـگاه مي باشـد. ايشـان مدارک کارشناسـي، کارشناسي ارشـد و دکتري را در زمينه رياضيات 
کاربـردي از هميـن دانشـگاه اخذ نموده اسـت. بـه عالوه، درجـه Habilitation در رياضي را از دانشـگاه 

پيـر و ماري کوري فرانسـه دريافت کرده اسـت.
   دکتـر عمـاري يـك محقـق جهاني در زمينه انتشـار موج، آناليـز مجانبي و پـردازش رياضی تصاوير 
اسـت. ايشـان بيـش از يـك  صـد و هشـتاد مقالـه معتبـر بيـن المللـي و هشـت کتـاب معتبر منتشـر 

کرده انـد و ويراسـتار برخـي کتاب هـاي مهـم در زمينـه رياضيـات کاربـردي بـوده اند.

   رتبه دوم پژوهش هاي بنيادی
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عنوان طرح: استفاده از ذخاير ژنتيكی گياهی در بيوتكنولوژی در جهت توسعه كشاورزی پايدار 

پژوهشگر: كازو واتانابه
كشور: ژاپن

رشته: ژنتيک گياهي و بيوتكنولوژي
مؤسسه علمي: مركز تحقيقات ژن، دانشگاه تسوكوبا

چكيده طرح:  
دکتـر واتانابـه در رابطـه بـا اسـتفاده از ذخايـر ژنتيکـی در بيوتکنولـوژی گياهی و کشـاورزی پايدار 
تحقيقـات گسـترده ای انجـام داده انـد کـه در سـطح بين المللـی منجـر بـه همکاری های وسـيعی با 
کشـورهای در حـال توسـعه شـده اسـت. ايشـان عضـو کميته هـای تحقيقاتـی مختلفـی هـم چـون  
OIC-COMSTECH، ABRII و IBRC هسـتند و در خصـوص تبـادل دانـش انتقـال ژن بـرای مقابله 

بـا تنش هـای غيرزيسـتی در گياهـان از طريـق بيوديپلماسـی فعاليـت می نماينـد.  در دانشـگاه بـرای 
کشـاورزی پايـدار و کاربـرد بيوتکنولـوژی گياهـی به عنـوان اسـتاد برجسـته فعاليت هـای ارزنـده ای 

داشـته اند.

زندگي نامه:
   آقاي کازو واتانابه متولد شـهر اوزاکا ژاپن بوده و مدارک کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد خود را در 
دانشـگاه کوبـه و درجـه دکتری خود را در دانشـگاه ويسکانسـين در سـال 1988 دريافـت نموده اند. از 
سـال 1988 تـا 1996 در مرکـز تحقيقات بين المللی سـيب زمينی در کشـور پرو مشـغول کار بوده اند. 
از سـال 1992 عضـو هيـات علمی افتخاری دانشـگاه کورنل می باشـند. اکنون ايشـان در ژاپن به عنوان 

عضـو هيات علمی دانشـگاه تسـوکوبا در مرکز تحقيقـات ژن اين دانشـگاه فعاليت دارند.

   رتبه دوم پژوهش هاي بنيادی
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عنوان طرح: مواد چند فرويی با كاربری دريافت انرژی خورشيدی
پژوهشگر:  فدريكو روزی

كشور:  ايتاليا
رشته: نانوتكنولوژي

مو سسه علمي:  مركز انرژی، مواد و مخابرات، مؤسسه ملی پژوهش های علمی، دانشگاه كبک، كانادا 

چكيده طرح:  
رويکرد پايين به باال روش مناسـبی برای سـاخت مواد نانوسـاختار اسـت. پايه اين روش، خود سـامان 
دهـی نانوسـاختارها بـر روی زيراليـه اسـت و می توانـد بـه عنـوان الگويـی جايگزين روش های سـنتی 
بـاال بـه پاييـن در صنعـت نيمه رسـاناها بـه کار برده شـود. در اين طـرح راهکارهـای مختلفـی را برای 
کنتـرل خودآرايـی نانوسـاختارها در مقيـاس نانو بـا تاکيد بر مواد با چنـد کارايی )موادی بـا دو يا چند 
کارايـی( ارائـه می گـردد. در ايـن پژوهـش خـواص مـواد چندفرويـی، به عنـوان مثال سيسـتم هايی که 
دو خاصيـت فرويـی نشـان داده شـده و در ايـن مورد خـاص فروالکتريکـی و مغناطيسـی به طور خاص 
بررسـی شـده اند. در ايـن زمينـه کاربرد اليـه های نـازک چندفرويی بـرای تبديل انرژی خورشـيدی و 
شکسـت آب خورشـيدی بـرای کاربردهـای مناسـب  و بـرای تجمع با فنـاوری هـای فوتوولتايی تکامل 

يافته مانند سـيليکون نشـان داده شـده است. 

زندگي نامه: 
 آقـاي فدريکـو روزی اسـتاد و مديـر مرکز انـرژی، مواد و مخابرات، مؤسسـه ملـی پژوهش های علمی 
در کانـادا و از يك سـال گذشـته صاحـب کرسـی يونسـکو برای شـبکه مـواد و فناوری ها بـرای تبديل، 
حفـظ و ذخيـره انـرژی )MATECSS( اسـت. مـدارک کارشناسـی ارشـد و دکتـر را از دانشـگاه رم در 
سـال های 1374 و 1380 دريافـت کـرده اسـت. او عضو فرهنگسـتان علوم اروپا و شـخصيت برجسـته 
انجمـن سـلطنتی کانـادا، انجمـن فيزيك آمريـکا، انجمـن آمريکايی پيشـبرد علوم، انجمـن بين المللی 
نورشـناخت و فوتونيك و انجمن سـلطنتی شـيمی و مؤسسـه مهندسی کانادا اسـت. وی جوايز بسياری 
از جملـه جايـزه فردريـش ويلهلـم بسـل )بنيـاد الکسـاندر ُفـن هامبولـت(، مـدال راترفورد در شـيمی 

)انجمـن سـلطنتی کانـادا( و مـدال هرزبرگ )انجمـن فيزيك کانـادا( را دريافت کرده اسـت.

   رتبه دوم پژوهش هاي بنيادی
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عنوان طرح: توسعه مواد و پوشش های مقاوم در برابر خوردگی دمای باال در صنايع پيشرفته 
پژوهشگر: مايكل يوهانس شوتز

كشور: آلمان
رشته: مهندسی مواد و متالورژی 

مو سسه علمي: مركز تحقيقات دی چی ما آلمان

چكيده طرح:  
تحقيقـات دکتر شـوتز طی سـی سـال گذشـته بـر روی خوردگی دمای بـاال متمرکز بوده اسـت. در 
ايـن تحقيقـات گسـتره ای از زير شـاخه های اين نوع خوردگی شـامل اکسيداسـيون، نيتروره شـدن، 
کربوره شـدن، سولفيداسـيون، هالوژنه شـدن و غيره مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. بخشی از تمرکز 
اصلـی بـر روی خـواص مکانيکـی پوسـته های اکسـيدی و پوشـش های محافظ سـطحی بوده اسـت. 
مطالعـه اندرکنـش خوردگـی و خـزش بـه درکی عميـق از مکانيزم های تشـديدی مؤثـر در خوردگی 
دمـای بـاال تحـت شـرايط پيچيـده صنعتـی انجاميـده اسـت. نتايـج حاصـل از مطالعات بنيـادی، در 
طراحـی پايـه و توسـعه تعـدادی از پوشـش های محافـظ نويـن، مورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت. از 
جملـه ايـن پوشـش ها بـه پوشـش های اسـپاتر، پوشـش های اسـپری حرارتـی، پوشـش های کبالت- 
نفـوذی اصـالح شـده بـا چنـد عنصـر، پوشـش هـای سـد حرارتـی، نانـو- پوشـش ها و پوشـش های 
مصرفـی در حسـگرهای دمـا بـاال می تـوان اشـاره کـرد. برخـی از ايـن پوشـش ها بـر پايـه يافته های 
منحصـر به فـرد ايـن تحقيق، توسـعه يافته اند. برای مثال، سـميت کاتاليـزوری سـطح در برابر پديده 

گرده شـدن فلـز  و اثـر مفيـد هالوژن می تـوان اشـاره کرد. 

زندگي نامه : 
آقاي مايکل شوتر ديپلم مهندسی علم مواد خود را در سال 1978 از دانشگاه نورنبرگ و مدرک دکترای 

علوم مهندسی را در سال 1983 از دانشگاه آخن دريافت کرده است.
در سال 1991 به سمت رئيس گروه تحقيقاتی مواد دمای باال درموسسه دی چی ما، فرانکفورت و در 
سال 1996 به سمت رئيس اين موسسه منصوب می شوند. از سال 2012 تاکنون به عنوان رئيس هيأت 

مديره موسسه تحقيقاتی دی چی ما مشغول به فعاليت می باشند.
کنفرانس  منتخب  رئيس  آخن،  دانشگاه  از    fried rich- Wilhelm جايزه  شامل:  ايشان  افتخارات   

خوردگی Gordon، جايزه Evans از مؤسسه بين المللی 
خوردگی  جهانی  سازمان  اسبق  رئيس  خوردگی، 
)WCO(، رئيس اسبق فدراسيون اروپايی خوردگی و 
عضو هيأت تحريريه شش نشريه علمی معتبر می باشد.

   رتبه سوم پژوهش هاي بنيادی
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طرح 
شایسته تقدیر
بیست و هشتمین
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طرح
 شايسته تقدير

مدير شايسته تقدير پژوهش و فناوري در مهندسي مخابرات

عنوان طرح: ارتباطات پهن باند
پژوهشگر: رحيم تفضلی

كشور: ايران ) ايرانی مقيم انگلستان( 
رشته: ارتباطات و شبكه

مؤسسه علمي: دانشگاه ساري انگلستان

چكيده طرح:  
پژوهـش حاضـر بـر روي فناوري هـاي جديـد راديويي و معماري شـبکه بـراي ظرفيت بـاال، بهره وري 
انـرژي بـاال و زمـان تاخيـر بسـيارکم متمرکـز شـده اسـت. تاکنون ايـن تحقيـق در چنديـن فناوري 
پيشـرفت هايي داشـته اسـت بـراي مثال برداشـت انرژي بـا اسـتفاده از سـيگنال هاي راديويي محيط 
بـراي شـارژ مـداوم يـك وسـيله و همچنيـن رديابي دقيـق افرادي اسـت که دسـتگاه هاي هوشـمند 
حمـل مـي کننـد. ايـن فناوري سـاده و در عين حـال دقيق براي تعييـن موقعيت يـك کاربر و جهت 

حرکـت آن اسـت و در محيط هـاي داخلـي و بيرونـي کار مي کند.

زندگي نامه:
دکتـر تفضلـي بيـش از سـي سـال تجربـه پژوهش و آمـوزش در حـوزه ارتباطـات ديجيتـال دارند. 
ايشـان نويسـنده و يا همکار درده ها مقاله علمي منتشـر شـده هسـتند و به عنوان سـخنران کليدي 
بـه کنفرانس هـا و کارگاه هـاي آموزشـي دعوت مي شـوند. همچنيـن دو کتاب در زمينـه "فن آوري ها 
بـراي آينـده بي سـيم" ويرايـش کرده اند که توسـط انتشـارات "وايلي"به چاپ رسـيده اسـت و همکار 

مختـرع در بيـش از سـي پتنـت در زمينـه ارتباطات ديجيتال مي باشـند.
ايشـان مديـر شايسـته پژوهـش و فنـاوري بـراي حفـظ و ايجـاد يکـي از قوي تريـن و بزرگتريـن 
گروه هـاي پژوهشـي کـه داراي بيـش از يك صـد و هفتـاد محقق اسـت و به عنوان پيشـرو در انجمن 
تحقيقـات جهانـي بي سـيم )WWRF( در آوريـل 2011 منصوب شـدند تا سـهم خـود را در متحول 

کـردن دنيـاي بي سـيم و همزمـان مديريـت يکـي از گروه هـاي پژوهشـي اروپا ايفـا کنند. 


