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بسم الله الرحمن الرحیم
فَتَعالَى اهللُ الَْمِلُك الَْحقُّ 

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

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

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

 و بگو  پروردگارا، بر دانشم بيفزاى.

سوره مباركه طه - آيه 114
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 َمن کاَن فى َطَلِب الِعلِم کانَِت  الَجنَُّة فى َطَلبِه ؛
هر كه در جستجوى دانش باشد ، 

بهشت در جستجوى او برآيد .
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سخن دبير

              بـه نـام خداونـد جـان و خرد

ــي  ــي خوارزم ــنواره بین الملل ــزاري جش ــار برگ ــر افتخ ــار ديگ ــه ب ــاكريم ك ــزرگ را ش ــد ب خداون
ــي  ــي و صنعت ــاي علم ــازمان پژوهش ه ــه س ــي در كارنام ــال پیاپ ــن س ــت و نهمی ــراي بیس ــم ب آن ه
ــي  ــا لطــف اله ــه ب ــي اســت ك ــزاري توفیق ــه خدمتگ ــه ده ــداوم س ــن ت ــید و اي ــت رس ــه ثب ــران ب اي

ــت. ــده اس ــاوري ش ــات و فن ــوم تحقیق ــزرگ وزارت عل ــواده ب ــاي خان ــه اعض ــا و هم ــب م نصی
ايــن رقابــت علمي تــراز اول كــه نــام يكــي از دانشــمندان برجســته دنیــاي اســالم و جهــان بــر آن 
ــه ســاله خــود گام هــاي  ــر فــراز و نشــیب حیــات بیســت و ن نهــاده شــده اســت تا كنــون در مســیر پ
ــر  ــتعداد برت ــوآور و اس ــا پژوهشــگر و ن ــته اســت و صده ــداف برداش ــه اه ــتیابي ب ــراي دس ــري ب موث
ــا طــرح از داخــل و  ــرش صده ــا پذي ــه ب ــي نمــوده اســت. جشــنواره  اي ك ــه علمــي معرف ــه جامع را ب
ــران  ــان صاحب نظ ــري می ــكاري و همفك ــل، هم ــور، تعام ــتر حض ــان بس ــور جه ــار كش ــل و چه چه
ــدگان آن در  ــر از برگزي ــه تقدي ــر آنك ــالوه ب ــازد، ع ــم مي س ــارج را فراه ــل و خ ــمندان داخ و دانش
ــازمان هاي  ــدگان س ــي و نماين ــوري و علم ــه كش ــات عالي رتب ــور مقام ــا حض ــكوه ب ــا ش ــمي ب مراس
ــوز  ــن رم ــراي يافت ــود را ب ــوان خ ــه ت ــت ك ــي اس ــان و مردان ــد زن ــگاه بلن ــان از جاي ــي نش بین الملل
ــدري  ــد و  ق ــردم صــرف مي كنن ــراي آرامــش و آســايش بیشــتر م ــش ب ــري از دان ــات و بهره گی كائن
ــم و  ــل عل ــراي اه ــران ب ــزان و مدي ــتگذاران و برنامه ري ــرزمین و سیاس ــن س ــان اي ــه مردم ــت ك اس

عمــل مي شناســند. 
ــي  ،  ــاي تخصص ــاي گروه ه ــان و اعض ــات داوران، كارشناس ــم از هی ــود الزم مي دان ــه برخ در خاتم
كمیتــه اجرايــي، دبیرخانــه جشــنواره و تمامــي همــكاران در بخش هــاي مختلــف ســازمان، ماننــد اداره 
ــده  ــاي حمايت كنن ــن نهاده ــي و اداري و همچنی ــي، مال ــط عموم ــتیباني، رواب ــل ، پش ــط بین المل رواب

داخلــي و خارجــي كــه مــا را در انجــام امــور يــاري رســاندند تشــكر و قدردانــي نمايــم.

                                                       عبدالرضا صميمي
                                                    دبير بيست و نهمين جشنواره بين المللي خوارزمي



7بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

معرفي طرح هاي برگزیده 
بیست و نهمین 

جشنواره بین المللی خوارزمی



بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمـی 8

رتبه اول 
پژوهش هاي بنيادي

ــا  ــگرها و آپت ــو حس ــگرها، ايمون ــاخت حس ــش س ــعه دان ــرح: توس ــوان ط ● عن
حســگرهاي الكتروشــيميايي اصــاح شــده

● پژوهشگر: محمد مظلوم اردكاني 
● سازمان همكار: دانشگاه يزد

چكيده طرح:  
با توجه به پیشــرفت هاي اخیر در علم پزشــكي و فناوري زيســتي و همچنین توجه روزافزون انسان به بهداشت و 
ســالمت، ضرورت اندازه گیري مقادير كم داروها، نشــانگرهای زيستى و گونه هاي زيســت  محیطي روز به روز بیشتر 
احســاس مي گردد. در اين پژوهش، از نانو ذرات فلزی مختلف، نانوكامپوزيت ها، اصالحگرهای آلى، پلیمری، رشته های 
DNA، آنتى بادی و نانو مواد بر پايه مواد كربنى و مايعات يونى براي ســاخت و اصالح انواع حســگرها استفاده گرديده 

اســت. حسگرهای الكتروشــیمیايى به دلیل مزايايى كه نســبت به روش های گران قیمت و پیچیده ی دستگاهى دارند 
بســیار مورد توجه قرار گرفته و كاربرد آنها در حوزه های مختلف آزمايشگاهى، محیط زيست، پزشكى و كشاورزی رشد 
چشمگیری داشته است. بنابراين ابداع حسگرهای الكتروشیمیايى جديد از دو نظر مهم و قابل توجه مى باشد. بهبود پاسخ 
حســگرهای ساخته  شده برای گونه های خاص و افزايش كارايى آنها بسیار حايز اهمیت است. الكترودهای اصالح شده 
با تغییر و اصالح سطح الكترود، توانايى محقق كردن اهداف مختلف را دارند. با استفاده از اين حسگرها تشخیص توالى، 
نقص، جهش و هیبريداســیون در ملكول DNA، تشخیص نشــانگرهای سرطان و سلول های توموری، برهم كنش های 
آنتى ژن-آنتى بادی، بررســى اثر دارو بر فرآيندهای بیولوژيكى، اندازه گیری داروهای مختلف در نمونه های حقیقى مانند 
خون و ادرار، اندازه گیری آالينده های مختلف و ... از جمله مواردی هستند كه در اين طرح بررسى شده اند. در اكثر موارد 

حسگرها دارای پاسخ های الكتروشیمیايى مناسب از نظر تجزيه بودند.

دكتر محمد مظلوم اردكاني عضو هیات علمي و اســتاد دانشــگاه يزد،  دانش آموخته رشته شیمي تجزيه از دانشگاه 
اصفهان و در ســال هاي تحصیل و تدريس با پشتكار و اســتمرار بر امر پژوهش و نشر دانش موفق به كسب افتخاراتي 
چون پژوهشگر برتر كشور در سال 1391، استاد نمونه كشور در سال 1390،  پژوهشگر نمونه و استاد نمونه دانشگاه يزد 
در سال 1388 گرديد. اين استاد برجسته شیمي عالوه بر چاپ و ارايه  بیش از دويست عنوان مقاله در مجالت معتبر و 
همايش هاي علمي داخلي و خارجي با عضويت در هیات تحريريه چندين نشــريه معتبر تخصصي و گواهي ثبت اختراع 
ساخت يك حسگر الكتروشیمیايي با بهره گیري از مزاياي نانو ذرات تیتانیوم دي اكسید،  توان و دانش خود را براي توسعه 

علم و فناوري كشور به كار گرفته است.
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رتبه دوم 
پژوهش هاي بنيادي

● عنوان طرح:  مطالعه منابع زيستي ميكروارگانيسم هاي هالوفيل ايران
● پژوهشگر:  محمد علي آموزگار

● همــكاران: علــی مخدومــی كاخكــی، ســيد ابوالحســن شــاهزاده فاضلــی، مليحــه مهرشــاد، 
مريــم باقــری، مريــم ديــدری و الهــه محمــودی

● موسسه هاي همكار : دانشگاه تهران، مركز ملی ذخاير ژنتيكی و زيستی ايران

چكيده طرح:  
درياچه نمك آران و بیدگل واقع در كوير مركزی ايران درياچه ای پرشــور و فصلى با ســاختاری بكر و منحصر به فرد 
است. نظر به اهمیت اين اكوسیستم و  با توجه به اين اصل كه میكروارگانیسم ها بیش از نیمى از توده زيستى زنده كره 

زمین را به خود اختصاص مى دهند تنوع زيستى پروكاريوتى درياچه آران و بیدگل مورد بررسى قرار گرفت. 
در روند انجام پژوهش با استفاده از روش های غیر وابسته به كشت تنوع زيستى میكروارگانیسم های ساكن در منطقه 
از طريق روش های متنوع مورد بررسى قرار گرفت تا درک درستى از اكولوژی منطقه در اختیار قرار داده و اعضای غالب 
جامعه میكروبى منطقه را مشخص كند. به علت شرايط اكستريم يا سخت حاكم بر منطقه میكروارگانیسم ها نقش بسیار 
كلیدی و حساســى در تعادل اكوسیستم بر عهده دارند و با استفاده از روش های غیر وابسته به كشت اثر انگشت طبیعى 

درياچه آران و بیدگل از نظر اعضای میكروبى ساكن تعیین شده است. 
در راســتای بررسى توانمندی میكروارگانیســم های بومى درياچه آران و بیدگل قابلیت اين سويه ها در تولید طیفى از 
آنزيم های هیدروالزی مورد بررســى قرار گرفت. بدين منظور غربالگــری آنزيمى برای آنزيم های آمیالز، پروتئاز، لیپاز، 
پولوالناز، زايالناز، ســلوالز،كیتیناز، اينولیناز و نوكلئاز بر روی ســويه های خالص جداسازی شده انجام گرفت و به ترتیب 
142 ،17 ،128 ،38 ،2 ،8 ،3 ،64 و 144 ســويه مثبت برای هر آنزيم مشــاهده شد. آنزيم های مزبور دارای كاربرد های 
بســیار ارزشــمند و متنوعى در عرصه بیوتكنولوژی بوده و جداسازی سويه های بومى دارای قابلیت تولید اين انزيم ها در 

راستای دستیابى به سويه های تولید كننده و ژن های دارای قابلیت مهندسى حايز اهمیت است.
براساس نتايج بدست آمده در اين پژوهش تنوع پروكاريوتى در درياچه نمك آران و بیدگل بیشتر از درياچه های نمك 
مورد بررســى در ديگر نقاط جهان مى باشــد. باكتری ها در اين محیط پر شور گروهى فراوان، متنوع و از نظر متابولیكى 
فعال هستند. روش های وابسته به كشت و غیر وابسته به كشت جنبه های متفاوتى از تنوع پروكاريوتى در اين درياچه را 

آشكار نمودند، بر اين اساس كاربرد همزمان آنها در مطالعات تنوع زيستى توصیه مى شود.

دكتر محمد علي آموزگار دانش آموخته میكرو بیولوژي و دانشــیار دانشــكده زيست شناسي دانشگاه تهران است كه 
طي دوازده ســال فعالیت علمي خود، با آموزش دانشجويان، چاپ بیش از سي مقاله علمي در نشريات تخصصي داخلي 
و خارجي، و بیست و پنج  مقاله در همايش هاي علمي داخلي،  كسب عنوان پژوهشگر برتر كشوري و  پژوهشگر نمونه 
دانشگاه تهران در سال 93 و پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران در سال 94، نمونه اي از جوانان دانش پژوهي است كه با 

تالش و مداومت و فعالیت گروهي مستمر مي توانند نقشي موثر در گسترش علم داشته باشند. 
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رتبه دوم
 پژوهش هاي بنيادي

ــد  ــي جدي ــي و طبيع ــات صناع ــه تركيب ــراي تهي ــن ب ــاي نوي ــرح: روش ه ــوان ط ● عن
ــتي ــت زيس ــا فعالي ب

صالحي پژوهشگر: پيمان   ●
● موسسـه هاي همكار: دانشگاه شهيد بهشـتی- دانشگاه رازی كرمانشاه

چكيده طرح:  
تركیبــات آلى با ارزش را مى توان در آزمايشــگاه به صــورت صناعى و يا از منابع طبیعى تهیــه نمود. در اين طرح 
فعالیت های انجام شده براي ارايه روش های نوين سنتز تركیبات آلى با ارزش از يك سو و همچنین استخراج، نیمه سنتز 

و بررسى خواص بیولوژيك تركیبات طبیعى از گیاهان بومى ايران از سوی ديگر ارايه شده است.
تركیبات هتروســیكل پركاربردترين مواد سنتزی موجود در جهان مى باشــند. در اين طرح روش های جديدی برای 
سنتز تركیبات آلى به ويژه حلقه های هتروسیكل از طريق واكنش های چند جزئى، روش های سنتز نامتقارن و استفاده از 
شــیمى كلیك گزارش شده است. در برخى موارد كاتالیزورهای جديد برای پیشبرد واكنش ها در شرايط ماليم و سازگار 

با محیط زيست ارايه گرديده است.
استفاده از تركیبات راهبر و ايجاد كتابخانه ای از مشتقات آنها همواره يكى از روش های معمول براي كشف تركیبات 
فعال زيســتى بوده اســت. در اين طرح نیز از تركیبات راهبــری مانند آنتى بیوتیك های بتاالكتــام و آلكالوئیدهای و 

ترپنوئیدهای طبیعى برای سنتز مشتقات جديد استفاده شده است. 
خواص ضد میكروبى، ضد سرطان، آنتى اكسیدانتى، ضد درد، ضد ديابت و ضد التهاب بسیاری از تركیبات تهیه شده 

مطالعه و در برخى موارد نتايج چشمگیری حاصل شده است.

دكتر پیمان صالحي اســتاد گروه فیتو شــیمي پژوهشــكده گیاهان و مواد اولیه دارويى دانشــگاه شــهید بهشتي و 
دانش آموخته رشته شیمي آلي از دانشگاه شیراز است كه در بیست سال فعالیت آموزشي و تحقیقاتي يك صد و پنجاه و 
شــش مقاله چاپ شــده در مجالت  معتبر خارجي و بیش از صد  مقاله ارائه شده به همايش هاي ملي و بین المللي را در 
كارنامه خود دارد و با عضويت در چندين انجمن تخصصي و انجام فعالیت هاي آمورشــي، مديريتي و اجرايي مستمر در 
واحدهاي ســتادي و پژوهشــي مرتبط با زمینه علمي خود، در مسیر اشاعه دانش و تقويت جامعه علمي كشور افتخارات 

زيادي كسب نموده است.   
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رتبه اول 
پژوهش هاي كاربردي

ــي  ــن گازي صنعت ــد توربي ــي تولي ــش فن ــوان طــرح: پژوهــش ، طراحــي و توســعه دان ● عن
IGT25 25 مــگاوات

سازمان مجري: شـركت توربوكمپرسور نفت
● نماينده: ســعيد مهتدي

ــه، شــركت توربوكمپرســور  ــی خاورميان ● ســازمان هاي همــكار: شــركت توربين هــای گازی صنعت
ــه، شــركت طراحــی و مهندســی توربوكمپرســور نفــت آســيا، شــركت توربين هــای  تــک خاورميان

صنعتــی غديــر يــزد و شــركت ملــی گاز ايــران 

چكيده طرح:  
توربیــن گاز IGT25 با توان نامى 25 مگاوات،  اولین توربین گازي صنعتي ايرانى مي باشــد كه در بهمن ماه ســال 
1393 به عنوان اولین توربین ملى صنعتى توســط گروه شركت های توبوكمپرسور نفت به بازار رقابتى كشور عرضه شد. 
با توجه به تجربیات جهانى متعدد در خصوص بهره گیری موفق از روش طراحي از روي محصول بجاي طراحي از روي 
نیازمندي و ساخت توربین های گازی از يك سو و نیز تجربه چندين ساله قبلى گروه شركت های توربوكمپرسور نفت در 
همكاری با سازنده بزرگ و توانمندی چون زيمنس از سوی ديگر، تعريف توربین ملى IGT25 با استفاده از روش طراحي 
Bottom-Up صورت پذيرفته اســت. اين توربین قابلیت اســتفاده در كاربردهای تولید گشتاور و تولید توان را داراست. 

توان نامى اين توربین قابل ارتقا  تا 30 مگاوات بوده و دارای راندمان 35 درصد در شــرايط  ISO مى باشــد. توربین ملى 
IGT25  يك توربین سبز دوستدار محیط زيست با سطح آاليندگى كمتر از ppm 25  است. 

تمامي قطعات توربین ملى IGT25 ســامانه و مجموعه هاي آن، دارای زنجیره تامین كامال بومى برای اقالم تامینى 
مى باشــد و دانش طراحى و فناوري ســاخت آن به طور كامل به دست متخصصان ايراني انجام شده است. همچنین اين 
توربین دارای بیش از چهل هزار صفحه مســتندات داخلى )شــامل مدارک طراحى، ساخت، مونتاژ و آزمايش، راه اندازی، 
بهره برداری، نگه داری و تعمیرات، و نیز مدارک مشــتری(، ســامانه كنترل بهبود يافته براي تسهیل و افزايش امكانات 
و قابلیت های بهره برداری و نیز تجهیزات اضافى ســخت افزاری و نرم افزاری همچون ســامانه ضديخ زدگى و سیســتم 
پیشرفته پايش وضعیت مى باشد. در عین حال، به منظور حفظ حقوق و مالكیت معنوی توربین گاز IGT25، عالوه بر ثبت 

نشان ملى، مراحل ثبت تعداد بیش از پنجاه اختراع بر روی اجزاي مختلف اين توربین صورت پذيرفته است.
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رتبه دوم
 پژوهش هاي كاربردي

● عنـوان طـرح: ارايـه يک راه حل محاسـباتي- كاربردي جديد بـراي بهينه سـازي عملكرد احتراق 
با سـوخت گاز در نيروگاه بخار

● پژوهشگر: محمدرضا شاه نظري
● همكاران: حسـين شـكوهمند، عبد العظيـم نيازی، ابوالقاسـم رنجبرطهرانی، كاوه سـواد كوهی، 

مسـعود مشـهدی رحيم، مياد اسـفنديار، آرميـن كريميان، كورش شـاه نظـری و فاطمه نيكان
● موسسـه هاي همـكار: دانشـگاه صنعتی خواجه نصير، شـركت سـپهر انـرژی و شـركت مديريت 

توليـد برق منتظـر قائم

چكيده طرح:  
مشــكالت زيست محیطى و تفاوت هزينه احتراق سوخت مايع  نسبت به سوخت گاز، سبب افزايش رويكرد و تمايل 
صنايع و ســازمان ها به اســتفاده از سوخت گاز شده اســت. تفاوت ماهیت احتراق اين دو سوخت، در صورت عدم چاره 
انديشــى و بكارگیری تمهیدات مناســب، باعث كاهش خروجى و كارايى  واحدها مى گــردد. اين طرح با بهره گیری از 
امكانات  موجود و توان مندی ســاخت داخل و بر پايه سال ها پژوهش تجربى و محاسباتى، با ارائه يك روش مناسب در 
شبیه سازی مشعل ها و كوره های احتراقى راه حل مناسبى را به منظور دستیابى به خروجى و كارايى بهینه ارايه مى كند.

در ايــن طرح تمامي اجزای يك ديــگ بخار لوله آبي نیروگاهى بصورت مجزا و يك به يك تحلیل و شبیه ســازي 
شــده  است. بخش احتراق و مشعل ها بواسطه تاثیر اساســى كه بر نتايج دارند از يك سو و پیچیدگى آن از سوی ديگر  
به صورت ويژه مورد تحلیل قرار گرفته اســت. عالوه بر ساخت يك سامانه شبیه ساز تجربى، كوره به صورت دقیق شبیه 
سازي و با استفاده از روش دينامیك سیاالت محاسباتى به صورت محاسباتى تحلیل شده است. نتايج حاصل از هر يك 
از اجزا در نوشــتن يك كد شبیه ساز محاسباتى يكپارچه مورد اســتفاده قرار گرفت. بر مبنای محاسبات صورت گرفته با 
شبیه ســاز حاصل و برپايه تغییر طرح مشــعل ها و بخش های امكان پذير در ديگ روش های اجرايى مناســب به منظور 
دسترســى به توان و بهره وري بهینه بويژه در احتراق با سوخت گاز تعیین شده و نتايج كار نشانگر موفقیت راه حل ارايه 
شده مى باشد. به طور خالصه اين راه حل را مى  توان تركیبى از دو رويكرد هواي باال سر شعله و تنظیم سوخت برشمرد.

 مقايســه هزينه های طرح با  هزينه ساير راه حل های پیشنهادی از سوی شــركت های خارجى نشانگر صرفه جويى 
ارزی است. 
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رتبه دوم 
پژوهش هاي كاربردي

● عنوان طرح: كسب دانش فني، طراحي و ساخت شبيه ساز سقوط آزاد )تونل باد عمودي(
● پژوهشگر: محمد علي اردكاني
● همكار: پژمان اصغري تهراني

● موسسـه هاي همـكار: سـازمان پژوهش هـاي علمـي و صنعتـي ايـران و معاونت علمـي و فناوري 
رياسـت جمهـوري )مركز طرح هـاي كان ملـي فناوري(

چكيده طرح:  
شبیه ساز سقوط آزاد، تونل باد عمودي است كه سرعت جريان هوا در آن حدود 200 تا 250 كیلومتر بر ساعت مي باشد 
كه با استفاده از آن مي توان افراد در محوطه پرواز آن شناور شوند. اين حالت مشابه حركت سقوط آزاد از هواپیما توسط 
چتربازان مي باشــد. با استفاده از اين طرح مي توان مرحله اول چتربازي )سقوط آزاد( را به خوبي آموزش داد. اين مرحله 
حدود ســي ثانیه طول كشــیده و از زمان خروج از هواپیما يا بالگرد شروع شــده و تا زمان باز كردن چتر ادامه دارد. اين 
آموزش بســیار سخت است و مربیان در آسمان به ســادگي نمي توانند اين آموزش را بدهند. ولي با استفاده از اين طرح 
مي توانند اين آموزش را به خوبي و با فرصت مناســب و در شرايط ايمن انجام دهند. همچنین هزينه استفاده از اين طرح 

حدود 5% سقوط آزاد مي باشد كه بسیار مقرون به صرفه است. 
تونــل باد عمودي داراي اجزاي نازل، توري محافظ، محوطه پرواز، ديفیوزرها، فن و ورودي آنها مي باشــد. با كنترل 
سرعت دوراني فن مي توان سرعت جريان هوا در آن را تنظیم نمود. پايه علمي اين طرح، مكانیك سیاالت و آيرودينامیك 
مي باشــد. به منظور دســت يابي به طرحي مناسب، در ابتدا پس از نیازســنجي، طراحي مفهومي انجام شد. پس از انجام 
طراحي مفهومي، ناشــناخته هاي علمي طرح، مشخص شــد كه به پژوهش بیشتری نیاز است. از ناشناخته هاي طرح در 
ارتباط با كاهش هزينه ســاخت تونل باد بود كه در نتیجه مطالعات بیشتری در خصوص كاهش طول نازل، كاهش افت 

فشار توري محافظ، طراحي فن، زاويه هاي ديفیوزر، النه زنبوري و غیره انجام گرفته است.

دكتر محمد علي اردكاني درجه دكتري خود در مهندســي هوافضا را از دانشــگاه  نیهون توكیو – ژاپن در سال 1376 
دريافت نمود. ســپس به عنوان عضو هیات علمي پژوهشــكده مكانیك سازمان پژوهشــهاي علمي و صنعتي ايران به 
پژوهش، نوآوري و توســعه دانش در زمینه كاري خود پرداخته اســت . اين پژوهشگر نوآور اجراي بیست و يك عنوان 

طرح پژوهشي و نیمه صنعتى، تالیف چهار عنوان كتاب 
و چاپ ســى و نه عنوان مقاله در مجالت معتبر داخلي 
و خارجي و راهنمايي و مشــاوره بیست عنوان پايان نامه 

دانشگاهي را در كارنامه علمي خود دارد.
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رتبه سوم 
پژوهش هاي كاربردي

● عنوان طرح:  اكتساب فناوري رشد تک بلور ژرمانيوم با قطر بزرگ
● پژوهشگر: حسين صادقي

● همكاران: مهدي اژئيان و حميد ساالروند
● موسسه همكار: دانشگاه صنعتي مالک اشتر، صنايع الكترواپتيک اصفهان )صاپا(

چكيده طرح:  
ژرمانیوم عنصر شیمیايى است كه با نشانGe و عدد اتمى 32 در جدول تناوبى وجود دارد. ژرمانیوم شبه فلزی است 
ســخت درخشــان به رنگ سفید خاكستری كه از نظر شیمیايى شبیه قلع مى باشــد. اين عنصر تعداد زيادی از تركیبات 
آلى ، فلزی را تشــكیل داده و ماده نیمه هادی مهمى در سامانه  های مادون قرمز، آشكار سازهای امواج الكترو مغناطیس، 
ترازيســتورها، ديودها، فیبر نوری، كاتالیزورهای پلیمرزاسیون و صنايع ديگر مى باشد. اين كاربردها حدود 85% مصرف 
جهانى ژرمانیوم را تشــكیل داده اســت. ژرمانیوم به صورت تجاری از پردازش ســنگ معدن مذاب روی و از ســوختن 

محصوالت جانبى ذغال سنگ های خاصى به دست مى آيد.
ژرمانیوم بر خالف بیشــتر نیمه هادی ها دارای گاف انرژی كوچكى است كه امكان بر همكنش موثر به اشعه مادون 
قرمز را بوجود مى آورد، لذا در ساخت آشكار سازهای مادون قرمز كاربرد فراوان دارد. ضريب شكست و ويژگى های اكسید 
  Si Ge آن، استفاده از ژرمانیوم را در عدسى های زاويه باز دوربین و عدسى های شئى میكروسكوپ سودمند مى كند. آلیاژ

در حال تبديل سريع به ماده نیمه هادی مهم در ساخت IC های سرعت باال مى باشد .
 .)> 1013 atom /cm3( برای رشد تك بلور ژرمانیوم نیازمند ماده اولیه با خلوص باال مى باشیم

اشكال ذيل درصد عبور و بازتاب لنزهای محدب ژرمانیوم را بر حسب طول موج نشان مى دهد.
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رتبه دوم 
پژوهش هاي توسعه اى

)H-120( و برونشيت عفوني ) La Sota(  عنوان طرح:  توليد واكسن زنده دوگانه نيوكاسل ●
● پژوهشگر :  شهين مسعودي

● همكاران: محمد مجيد ابراهيمی، مسعود مقدم پور، شها شاهسوندی و زهره مجاهدی
● سازمان های همكار: موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي و سازمان دامپزشكی كل كشور

چكيده طرح:  
دو بیماري نیوكاســل )ND( و برونشــیت عفوني )IB( در صنعت مرغداری بیماری های مهمى بوده و عامل خســارت 
اقتصادی قابل توجهى به اين صنعت هستند و در اكثر نقاط دنیا در شرايط نگهداري متراكم نقش يك مشكل اساسي را 
بازي مي كنند بنابراين تولید واكســن هايي با اثر بخشي زيادتر و عوارض كمتر مورد نیاز است. با توجه به واردات واكسن 
دوگانه زنده برعلیه اين دو بیماری مهم صنعت طیور و به دلیل اينكه اين نوع واكســن ها از نقطه نظر اقتصادي به خاطر 
حذف استرس ناشي از مايه كوبي مكرر, احتمال كمتر مرگ و میر گله, صرف وقت و هزينه كمتر و حذف عوامل زيان  آور 
ديگر مورد توجه مرغداران قرار گرفته اند. تولید واكسن دوگانه زنده نیوكاسل سويه السوتا و  برونشیت عفوني سويه H-120 در 
كشــور از اهمیت اقتصادی برخوردار است. در اين طرح بر اساس استانداردهای بین المللى اين واكسن ساخته شده است. 
بذرهای ويروس  نیوكاســل ســويه السوتا و ويروس برونشیت عفوني ســويه H-120 در تخم مرغ SPF جنین دار بطور 
جداگانه تكثیر شــدند. پس از كنترل ستروني و عیار سنجي ويروس هاي برداشت شده، فرموالسیون و بهینه سازی میزان 
هر يك از دو ويروس بر اســاس عیار آنها تا مرحله تامین حداقل در مورد نیاز انجام شــد. با توجه به آزمايش هاي كنترل 
كیفى واكســن تهیه شده بي ضرر و از نظر توانمندي و كارايي مناسب مي باشد . همچنین القا پاسخ ايمني در جوجه هاي
SPF و تجارتي را دارد و مي تواند ابزاري مفید در برنامه كنترلي دو بیماري برونشــیت و نیوكاســل قلمداد شــود. واكسن 

دوگانه زنده نیوكاسل سويه السوتا و برونشیت عفونى سويه H-120 از طرف سازمان دامپزشكى كل كشور تايید و پروانه 
تولید انبوه آن گرفته شده است و در حال حاضر در مقیاس صنعتى تولید مى شود.

دكتر شهین مسعودي دانش آموخته سال 1364 رشته دامپزشكي دانشگاه تهران است. اين پژوهشگر برتر و پیشكسوت  
موسســه تحقیقات واكسن سازي و سرم سازي رازي طي سي سال فعالیت در اين موسسه، خدمات علمي و دانش خود را 
با اجرا يا همكاري در اجراي چهل و پنج  طرح پژوهشــي، چاپ و ارائه هفتاد و هفت مقاله در نشــريات معتبر خارجي و 
همايش هاي  علمي داخلي و خارجي و راهنمايي و مشــاوره يازده  پايان نامه در مقاطع مختلف دانشگاهي در اختیار ديگر 

دانش پژوهان و نوآوران قرار داده است.
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رتبه سوم 
پژوهش هاي توسعه اى

ــد  ــد كاتاليزورهــاي واحــد تولي ــوان طــرح: كســب دانــش فنــي تولي ● عن
ــع پتروشــيمي ــاالت )PET( صناي ــن ترفت ــي اتيل پل

● پژوهشگر: محمدرضا سويزي
● همكار: فريناز عسگري

چكيده طرح:  
صنايع پتروشــیمي يكى از صنايع مادر و مهم كشور مى باشد كه در چند ساله اخیر رشد زيادي داشته است و با توجه 
به وجود مواد اولیه فراوان در كشــور  و ارزش افزوده مناســب آن هر ساله در حال گسترش  مي باشد. يكى از واحدهای 
مهم در اين صنايع واحد تولید پلى اتیلن ترفتاالت )PET( مى باشد كه در آن از انواع مختلف كاتالیست ها استفاده مى شود. 
كاتالیســت های مورد استفاده در اين واحد بســیار حساس و  دارای مشخصات فنى پیچیده مى باشند. يكى از مشخصات 

مهم اين كاتالیست ها، وجود مقادير بسیار اندک از ناخالصى ها در آنها مى باشد.
 در اين طرح با اســتفاده از منابع علمى جديد و انجام تحقیقات فراوان، فرآيند تولیدی به گونه اي طراحى شده تا اين 
كاتالیســت ها با مشــخصات مربوط و با حداقل ناخالصى ها و با توجه به امكانات و تجهیزات موجود در داخل كشور، در 
مقیاس صنعتى تولید گردد و اين دانش فنى قابل گســترش برای تولید تعداد زيادی از كاتالیست ها و مواد شیمیايى هم 

خانواده با خلوص باال نیز مى باشد.
از ويژگى های مهم نوآورانه اين طرح در بخش های مختلف فرآيند مي توان به  طراحى و ســاخت راكتور ها و شرايط 
واكنش های انجام شــده در آنها، طراحى و ساخت تبخیر كننده ها، كريستالیزورها، خشك كن ها و شرايط فرآيندی در هر 

كدام اشاره كرد.  
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رتبه سوم 
پژوهش هاي توسعه اى

● عنوان طرح: توليد لوله هاي دوجداره به روش انقباضي هيدروليكي- حرارتي
● سازمان مجري: شركت صنايع آذرآب

● نماينده: مجيد برغانی فراهانی
● همكاران: سيد محمد مقدسي نژاد و علي كاكي

چكيده طرح:  
با توجه به اينكه عمر بســیاري از چاه هاي نفت كشــور سپري شده و فشــار گاز در آنها كاهش يافته است به ناچار 
مي  بايســت اين گاز با ارزش ســوزانده شــود. براي جلوگیری از آلودگى های محیطي به دلیل سوزاندن گاز و همچنین 
ممانعت از هدر رفت منابع با ارزش گاز مناســب ترين راهكار اتصال دو چاه به هم ديگر و اســتحصال نفت بیشتر و حفظ 
منابع با ارزش گاز مي باشــد. يكى از مهم ترين مشــكالت اجراي اين طرح  نیاز به لوله هايى با قطر كم حدود چهار اينچ 
و با دو جنس داخلى فوالد ضد زنگ و جنس بیرونى كربن اســتیل كه يكى مقاوم به گاز ترش باشــد و ديگری مقاوم به 

محیط حاوی كلر واستحكام مناسب براي تحمل فشارهاي باال مي باشد .
پس از مطالعه به روي روش های مختلف از جمله عملیات روكش فلزي توســط جوشــكاري و اســتفاده از وايرهای 
استینلس استیل برای داخل لوله های كربن استیل به دلیل زمان بسیار طوالنى تولید )يك روز براي تولید هر متر لوله با 
توجه به نیاز به چندين كیلومتر لوله براي اتصال هر دو چاه ( و احتمال عیوب زياد، اين روش كنار گذاشته شد. لذا روش 
جا زدن دو لوله كربني و اســتینلس استیل را به روش" انقباضي هیدرولیكي- حرارتي" برای نمونه های مختلف آزمايش 
نموده و پس از حصول نتايج مثبت با توجه به تجهیزات  موجود براي تولید انبوه، طراحى و ســاخته شــد.  اين تجهیزات 
شــامل: كوره استوانه ای با طول بلند با امكان حركت بر روی ريل و كنترل كامل درجه حرارت فضای داخل آن طراحى 
و ســاخت مبرد حرارتى كه همزمان كار خنك كاری و تولید فشار از 450 بار به باال را انجام مى دهد. سامانه PLC )براي 

كنترل دقیق درجه حرارت، فشار و تقلیل فشار( طراحى و ساخته شده است. 

خط توليد لوله هـاي دوجــداره 
به روش انقباضي هيدروليكي- حرارتي
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   برگزيده موفق در توليد ملي

ــا  ــاط ب ــت ارتب ــا قابلي ــد ب ــي نســل جدي ــي تركيب ــوان طــرح: تجاري ســازي ســوييچ تلفن ● عن
IP شــبكه هاي 

● نماينده: انوشيروان مرآت
● همكاران: داود اديب و  پيام شعبانيان 

● نام شركت: صنايع ارتباطي آوا 

چكيده طرح:  
اين محصول بر اساس فناوري مخابراتي NGN به طور كامل در ايران طراحي و ساخته شده است. در اين نوع فناوري 
عالوه بر مدارات فیزيكي، بخش كلیدي عملكرد ســامانه در نرم افزار داخلي تجهیزات نهفته اســت، به عبارتي يك سافت 
ســويیچ اســت كه به طور تركیبي )هیبريد( از فناوري مبتني بر مدار هم پشتیباني مي كند. از مهم ترين مزاياي آن يكپارچه 
سازي ارتباطات براي سازمان هايي است كه واحدهاي آن پراكندگي جغرافیايي دارند. نمابر مجازي، صندوق صوتي، داشتن 
قابلیت هاي مركز تماس، پاسخگويي خودكار و دريافت خطE1، داشتن ظرفیت هاي مختلف از مزاياي جانبي طرح در زمان 

برگزيده شدن در دوره های قبل بود. 

ويژگي هاي شركت در تجاري سازي طرح :  
شــركت صنايع ارتباطي آوا كه در زمینه فناوري هاي نوين مخابراتي فعالیت مي نمايد به دلیل ويژگي هاي زير به عنوان 

طرح موفق در تولید ملى برگزيده شد: 
● تاسیس شركت بر پايه كار گروهي و تداوم اين همدلي و پشتكار با تقسیم روشن وظايف و مسئولیت ها از  ابتدا تا كنون، 
مديريت منسجم براي تحقق اهداف بلند مدت ، اشتغال  زايي مولد و ب كار گیري فرايندهاي نظام مند در پاسخگويي و كسب 

رضايت مشتريان  از ويژگي هاي صنايع ارتباطي آوا در بخش مديريت، مستند سازي و برنامه ريزي است.
● موفقیت در تولید انبوه  و تثبیت جايگاه شركت در تولید محصول دانش بنیان با سرمايه گذاري خصوصي و بدون حمايت 
دولتي، داشــتن چشم انداز بلند مدت و طرح تجاري، دريافت گواهینامه هاي داخلي و خارجي در تايید محصوالت و رعايت 
استاندارد ها، داشتن سند راهبردي توسعه كه فرصت ها و تهديدهاي اثر گذار بر موفقیت در مسیر تجاري سازي و صادرات در 

آن لحاظ شده است. روند رو به رشد تولید، فروش و سود كه نشانگر پايداري شركت در بازار است.
● واحد تحقیق و توســعه كارآمد و فعال، تامین نیاز و بهبود و اصالح شــرايط كاربري و پوشــش بخش گسترده اي از 
بازار هدف، تثبیت جايگاه نشــان تجاري با توجه به رقباي داخلي و خارجي، ارتقاي كیفیت با توســعه نرم افزاري و سخت 
افزاري، طراحي و ساخت محصوالت جديد براي ورود به بازار بین المللي ، تقويت فعالیت و تولید واحدهاي صنعتي داخلي با 

برون سپاري از برتري هاي اين شركت در صنايع دانش بنیان است. 
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طرح هاي  برگزیدگان
 ایرانیان مقیم خارج از كشور

بیست و نهمین 
جشنواره بین المللی خوارزمی
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رتبه اول
پژوهش هاي بنيادي 

● عنوان طرح:  نانو و ميكرو هيدروژل هاي ساخته شده براي مهندسي بازسازي كننده
● پژوهشگر: عليرضا خادم حسيني

● كشور: ايران ) مقيم آمريكا(
● رشته: مهندسي زيستي

● موسسه علمي: دانشگاه ام آي تي هاروارد

چكيده طرح:  
مواد مهندسي شده اي كه پیشرفت در شیمي پلیمر- نانو فناوري و علوم زيستي را فراهم مي كند و اين مواد توان بسیار 
بااليى در درمان پزشــكي را داراست. بافت مهندسي شده توسط ايشان قادر است با استفاده از شبكه پلیمري حاوي آب 
كه به آنها هیدروژل گفته مي شود رفتار سلول را تنظیم كند. اين پژوهشگر برجسته به طور خاص هیدروژل هاي هیبريدي 
را كه توان شــبكه اي شــدن نوري را دارند، با اســتفاده از تركیب طبیعي مولكول هاي با نانو ذرات را توسعه داده اند. اين 
تركیبات مي توانند براي تنظیم خواص شــیمیايي، بیولوژيكي، مكانیكي والكتريكي به كار رود. اين داربست هاي كاربردي 
منجر به تفاوت هايي در ســلول بنیادي به انواع سلول هاي مورد نظر و تشكیل مستقیم بافت قلب يا استخوان مي شوند. 
اين پژوهشــگر برجسته در خصوص ساخت هیدروژل هاي رسانا با يكپارچه سازي نانو مواد از جمله نانو لوله هاي كربني، 
گرافني و گرافن اكســید پیشگام مي باشــند. براي تهیه بافت پیچیده، از روش گردآوري مستقیم با شركت دادن ماوژول 
بافت هاي كوچك به بافت هاي بزرگتر را بهبود داده اند و پیش بیني مي شود اين روش منجر به توسعه نسل بعدي درمان 

و دستگاه هاي پزشكي شود.

زندگي نامه: 
دكتر علي خادم حسیني عضو هیات علمي و استاد فناوري علوم بهداشت و درمان در بخش فناوري علوم و بهداشت 
دانشــگاه هاروارد و دانشكده پزشكي هاروارد مي باشــند. زمینه پژوهشي اين پژوهشگر برجسته بر مبناي توسعه فناوري 
در مقیاس میكرو و نانو به منظور كنترل رفتار ســلول اســت. در اين زمینه هدف توســعه و بهبود بیومتريال با مقیاس 
میكرو در مهندســي بافت مي باشد. ايشــان چهارصد و پنجاه مقاله علمي، بیش از پنجاه عنوان كتاب و فصلي از كتاب، 
دويســت و پنجاه خالصه مقاله و بیست عنوان ثبت اختراع را در كارنامه خود دارند. دكتر خادم حسیني جوايز بسیاري را 
كســب نمودند از جمله: جايزه از TR35 از مجله مروري فناوري، بنیاد علمي كولتر، بنیاد علمي NSF، جايزه دانشــمندان 

و مهندسین برتر در امريكا.
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رتبه دوم
پژوهش هاي بنيادي 

● عنوان طرح: تبديل ضايعات كشاورزی و مواد زايد به سوخت های زيستی و مواد 
با ارزش افزوده

● پژوهشگر: محمد جعفر طاهرزاده
● كشور: ايران ) مقيم سوئد(

● رشته: كشاورزي و منابع طبيعي
● موسسه علمي: دانشگاه بوراس

چكيده طرح:  
يكـى از معضـالت بخـش كشـاورزی تولیـد انـواع پسـماند و ضايعـات مى باشـد كـه بـدون اسـتفاده مى ماننـد. ايـن 
پسـماندها و بقايـا به عنـوان فراوان تريـن منابـع تجديدپذيـر بـرای تولیـد انـواع  فرآورده هـای بـا ارزش از قبیـل كودهای 
آلـى، سـوخت های زيسـتى، حالل هـای آلـى و سـبز و آمینواسـیدها اسـتفاده مى شـوند. امـا تولیـد مـواد بـا ارزش از ايـن 
پسـماندها به دلیـل سـاختار پیچیده آنها بسـیار هزينـه بر و وقت گیر بـوده و نیاز بـه فرايند پیچیده و چند مرحله ای شـامل 
پیش تیمـار، هیدرولیـز آنزيمـى، فرمنتاسـیون و خالص سـازی مى باشـد. بنابرايـن تسـهیل ايـن فرايندها و بـا هزينه كمتر 

مى تواند بسـیار بـا اهمیت باشـد.  
ايـن پژوهـش به طـور عمـده بـراي طراحـى فرايندهـای كارآمـد و ارزان بـرای تولیـد فراورده هـای بـا ارزش از قبیـل 
بیواتانول، بیوگاز، اسـیدهای آمینه، حالل های سـبز و پلى اسـترها در سـطح آزمايشـگاهى، پايلوت و صنعتى بوده اسـت.  

زندگي نامه: 
دكتـر محمـد جعفـر طاهرزاده كارشناسـي و كارشناسـى ارشـد خود را در رشـته مهندسـى شـیمى و دكترا را در رشـته 
علـوم زيسـتى دريافـت كـرد. در چنديـن دانشـگاه از جمله دانشـگاه صنعتى اصفهـان در ايران و دانشـگاه لوند و دانشـگاه 
تكنولـوژی چالمـرز در سـوئد تـا سـال 2004 مشـغول بـه فعالیـت بـوده و اكنـون به عنوان اسـتاد در دانشـگاه بـوراس در 
سـوئد شـاغل هسـتند. او همچنیـن بـه عنـوان رئیس كمیتـه بیوتكنولوژی مهندسـى شـیمى در شـورای پژوهش سـوئد 
در سـال های 2012 تـا 2015 كار كـرده اسـت. ايشـان عـالوه بـر توسـعه بیوتكنولـوژی صنعتـى، راهنمايـي حدود سـي 
دانشـجوي دكتري و بسـیاری از دانشـجويان كارشناسـى ارشـد و كارشناسـى را در ايران و سـوئد بر عهده داشـته و بیش 

از دويسـت مقالـه و كتـاب منتشـر كـرده و در انتقـال 
دانـش فني بـه كشـورهای مختلف در زمینـه مديريت 

مـواد زائـد و بازيابـى منابـع فعـال بوده اند.
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رتبه دوم
پژوهش هاي كاربردي 

● عنوان طرح: ساخت سازه هاي ساختماني به كمک ربات روي كره زمين و ساير كرات
● پژوهشـگر: بهرخ خوشنويس
● كشـور: ايران ) مقيم آمريكا(

● رشـته: مهندسي مكانيک
● موسسـه علمي: دانشـگاه كاليفرنيا جنوبي

چكيده طرح:  
ســازه هاي ساختماني تاكنون به صورت دستى ساخته مى شده اســت. يك فناوري مناسب برای آينده در اين زمینه 
روش ســاخت كانتوري )contour crafting( است كه در دو دهه گذشــته مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از 
اين فرآيند، يك ســاختمان يا مجموعه اي از ســاختمان ها را مي توان با تمام اجزاي آن از جمله فضاهاي لوله كشــي و 
برق كشــي به صورت خودكار ساخت. هر ســاختمان مي تواند طراحي منحصر به فرد خود را داشته و حتي شامل اجراي 
پیچیده منحني گون باشد. اين فناوري از مزاياي فوق العاده انرژي و زيست محیطي برخوردار است. اين پژوهشگر برجسته 

با همكاري ناسا در حال توسعه اين روش براي ساخت ساختمان در كرات ديگر مانند مريخ است.
 

زندگي نامه: 
دكتر بهرخ خوش نويس، اســتاد دانشــگاه كالیفرنیاي جنوبي و عضو آكادمي ملي و آكادمي علوم اتحاديه اروپاست. 
نوآوري ايشــان در زمینه ساخت سازه هاي ساختماني به صورت خودكار كه به ساخت كانتوري معروف است، قابلیت هاي 
ويژه اي را در زمینه ســاخت سازه هاي فضايي و فرازمیني بوجود خواهد آورد. بالغ بر يكصد و شصت عنوان انتشار فني و 
تعدادي ثبت اختراع بین المللي را در كارنامه خود دارد. همچنین عضو مفاهیم پیشــرفته نوآورانه ناســا، موسسه مهندسي 

صنايع و انجمن شبیه سازي كامپیوتري مى باشد. 
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طرح هاي برگزیدگان خارجي
بیست و نهمین 

جشنواره بین المللی خوارزمی
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 رتبه اول 
پژوهش هاي بنيادي

● عنوان طرح:  زمين شناسی پركامبرين و ابرقاره
● پژوهشگر:  گوچان ژائو

● كشور: چين )هنگ كنگ(
● رشته: علوم زمين

● موسسه علمي: دانشگاه هنگ كنگ

چكيده طرح:  
اين پژوهش به كشــف دو نوار برخورد قاره به قاره قديمى از نوع هیمالیا به سن 1/85-1/95 میلیارد سال )به اسامى 
ترنس-نورث چاينا اوروژن و خوندالیت بلت( در شــمال چین منجر شــده اســت. به موجب اين اكتشاف، اين پژوهشگر 
برجســته دريافت كه تقريبا در تمامى قاره های قديمى جهان، نوارهای برخورد قاره به قاره با سن مشابه وجود دارد و بر 
همین اســاس پیشــنهاد نمود كه وجود چنین نوارهای برخوردی، مصداق وقوع حوادث برخوردی عظیمى هستند كه به 
تجمیع يك ابرقاره قديمى منجر شــده اســت. ايشان و همكارانشان در سال های 2002 و 2004،  مروری جامع بر روی 
نحوه  تجمع قاره ها، رشــد ابرقاره از كنار ه ها و تفكیك ابرقاره انجــام دادند و نتايج مطالعات خود را با دو مقاله در مجله 
Earth-Science Reviews منتشر نمودند. بعدها اين ابر قاره به اسم "كلمبیا" يا "نونا" نام گرفت و وجود آن با داده های 

زمین شناســى و پالئومغناطیس بسیاری تائید شــد. اكنون وجود چنین ابرقاره ای مورد پذيرش گسترده دانشمندان علوم 
زمین قرار گرفته و يك موضوع بسیار مهم در علم زمین محسوب مى شود.

زندگي نامه: 
دكتر گوچان ژائو مدارک كارشناســى و كارشناســى ارشد خود را به ترتیب در ســال های 1985 و 1988 از دانشگاه 
علوم زمین Changchun اخذ نمود و در ســال 2000 موفق به كسب مدرک دكترا از دانشگاه Curtin شد. وی از سال 
2000 تا كنون در دانشــگاه هنگ كنگ مشغول به كار اســت. از يافته های برجسته علمى وی مى توان به كشف دو نوار 
برخوردی نوع هیمالیايى به سن 1/85-1/95 میلیارد سال در شمال چین و همچنین شناسايى و معرفى حوادث برخوردی 

بزرگ مقیاســى كه در 1/8-2 میلیارد ســال پیش به وقوع پیوســت و 
منجر به تجمیع يك ابرقاره 1/8 میلیارد ســالى شد، اشاره نمود. ايشان 
تا كنون حدود دويســت مقاله كه حدود بیست هزار بار مورد استناد قرار 
 Precambrian Research گرفته، منتشــر نموده اند. وی سردبیر مجله
و پژوهشــگر اصلى طرح " برهم افزايى پالئوپروتروزوئیك شمال چین و 
تجمیع ابرقاره كلمبیا" اســت كه برنده جايزه ســال 2014 علوم طبیعى 
دولت نیز شــده است. نامبرده در ســال 2014 به عنوان عضو افتخاری 
GSA و همچنیــن رئیس انجمن بین المللى تحقیقــات گندوانا انتخاب 

شدند.
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 رتبه دوم 
پژوهش هاي بنيادي

● عنوان طرح:  نظريه پديده هاي الكتريكي دو سويه ذرات نرم
● پژوهشگر: هيروكي اوشيما

● كشور: ژاپن
● رشته: علوم واسط و فيزيک سطح )كلوييد(

● موسسه علمي: دانشگاه علوم توكيو

چكيده طرح:  
نظريـه پديده هـاي الكتريكـي دوسـويه ذرات نـرم را كـه "نظريـه ذرات نـرم اوشـیما" نامیـده مي شـود، توسـط 
دكتـر هیروكـى اوشـیما پايه گـذاري شـده  اسـت. ذرات نـرم و ذرات سـخت بـا يك اليـه پوششـي از يـون نفوذپذير از 
پولـي الكترولیـت پوشـیده شـده اند كه به عنـوان مدلي براي سـلول هـاي بیولوژيكي بـكار گرفته مي شـود. خصوصیات 
الكتريكـي ذرات نـرم متفـاوت از ذرات سـخت بـدون سـاختار پوششـي اسـت. ايـن نظريـه به طـور موفقیت آمیـزي 
پديده هـاي الكتريكـي مختلـف ذرات نـرم را تشـريح مي كنـد كـه قبـال نمي توانسـت بوسـیله نظريه  هاي سـنتي ذرات 
سـخت توضیـح داده شـود. در حـال حاضر الكتروفـورز سـلول هاي بیولوژيكي به طور ويژه براسـاس ايـن نظريه تحلیل 
مي شـود كـه چگالـي بـار و نرمـي الكتروفـورز ذرات نـرم را بدسـت مـي آورد. در كتـاب )نظريـه پديده هـاي الكتريكي 
 )2010 ,Wiley ،2006 و علـم شـیمي فیزيـك واسـط هاي  زيسـتي ,Elsevier ،)دوسـويه و فیزيـك سـطح )كلويیـد

جزيیـات نظريـه ذرات نـرم توسـط اين دانشـمند برجسـته ژاپنـي ارايه شده اسـت.

زندگي نامه: 
دكتر هیروكي اوشیما استاد علوم دارويي در دانشگاه علوم توكیو ژاپن است كه دارای ده كتاب مى باشد و در نگارش 
بیش از سیصد فصل از كتاب و مقاالت منتشر شده در ارتباط با علوم واسط و فیزيك سطح)كلويید( همكاری داشته است. 

همچنین ويراستار منطقه آسیا در مجله علوم پلیمر و فیزيك سطح مي باشد.
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 رتبه دوم 
پژوهش هاي بنيادي

● عنوان طرح: حدود نهايي كوچک سازي
● پژوهشگر:  پاول وايس 

● كشور: آمريكا
● رشته: فناوري نانو

)UCLA( موسسه علمي: موسسه نانوسيستم كاليفرنيا، دانشگاه كاليفرنيا، لوس آنجلس ●

چكيده طرح:  
ما در حال كنكاش و جســتجو در حدود نهايي كوچك سازي، كوچك ترين ســويیچ ها و موتورها در دنیا، هستیم. در 
حالي كه ايده اصلي از طبیعت گرفته مي شود، از مولكول هاي سنتز شده صلب )rigid synthetic molecules( استفاده 
مي نمايیم و از مكانیك كوانتوم به مهندســي مكانیك در آزمايش، تئوري و شبیه ســازي مي رسیم. از طراحي مولكولي، 
سنتزهاي طراحي شده، تعامالت بین مولكولي به منظور هدايت مولكول ها به سمت موقعیت مطلوب و ساخت سازه هاي 
نانو، ارتباط مولكول هاي كاربردي با دنیاي بیرون و ســازه هايي براي اندازه گیري مولكولي اســتفاده شده است. توانايي 
اســتقرار يك مولكول در موقعیت مشخص در شرايط تحت كنترل شده را توسعه داده و امكان ايجاد میكروسكوپ هايي 
كه قادرند به صورت هم زمان از سازه، عملكرد و طیف با قابلیت تفكیك پذيري كمتر از اندازه مولكول، فراهم شده است.

 
زندگي نامه: 

دكتر پاول وايس مدارک لیســانس و فوق لیســانس خود را از موسســه تحقیقاتي ماساچوست )MIT( و دكتري را از 
دانشــگاه كالیفرنیا در بركلي در رشته شیمي دريافت نمود. دوره پسا دكتري را در آزمايشگاه بل و دوره فرصت مطالعاتي 
را در مركز تحقیقاتي IBM گذراند. در ســال 2009 همزمان مدير موسسه ســامانه هاي نانويي كالیفرنیا، استاد دانشكده 
شــیمي و بیوشیمیايي در دانشــگاه UCLA گرديد. قبل از آن استاد برجسته شیمي و فیزيك در دانشگاه ايالتي پنسیلوانیا 
بود. كارهاي علمى ايشان بر خواص فیزيكي، شیمیايي، مكانیكي، نوري و الكتريكي سطوح و ساختارهاي در مقیاس اتم 
است. روش های جديدي براي توســعه قابلیت كاربرد ويژگي هاي شیمیايي میكروسكوپ هاي اسكن پروبي ارايه داده و 

صاحب تعدادي ثبت اختراع و بیش از دويست مقاله منتشر شده مى باشد.
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 رتبه دوم 
پژوهش هاي بنيادي

● عنوان طرح: بهبود و كشف روش ها و مفاهيم نوين در سنتز شيمي آلي و واكنش هاي كاتاليتيكي
● پژوهشگر:  برنارد بريت 

● كشور: آلمان
● رشته: شيمي آلي

● موسسه علمي: دانشگاه آلبرت- لودويگ در فرايبرگ

چكيده طرح:  
كارهـاي تحقیقاتـى ايشـان به صـورت عمـده متمركـز بـر سـنتز شـیمى آلـى و بهبـود واكنش هـای كاتالیتیكـى با 
رويكـرد ويـژه بـر انتخـاب پذيـری بـاالی استريوشـیمى و فضـا گزينـى بـرای سـنتز تركیبـات طبیعـى بوده اسـت. به 
عنـوان مثـال بـا افـزودن گروه هـای هدايت كننـده كاتالیتیكى بـر روی واكنشـگرها انواع متنـوع واكنش های تشـكیل 
پیونـد كربـن _ كربـن  و كربـن _ هترواتـم را بـا انتخاب پذيری بسـیار بـاال انجام داده اسـت. همچنین سـنتز تركیبات 
كربونیـل فعـال نـوری  )بـا خلوص باال( با اسـتفاده از سیسـتم های كاتالیتیكـى بهبود داده اسـت. موارد مذكور، توسـط 

گـروه تحقیقاتـي ايشـان در سـنتز تركیبـات طبیعـي و همچنیـن داروها بـه كار برده شـده اند. 

زندگي نامه: 
ــام  ــس از اتم ــند. پ ــان مي باش ــزر اســالترن از كشــور آلم ــل دانشــگاه كی ــارغ التحصی ــت ف ــارد براي ــر برن دكت
ــه كار شــدند. در ســال 1999  ــورگ مشــغول ب ــكا در دانشــگاه مارب ــرا در دانشــگاه اســتنفورد آمري دوره پســا دكت
بــه عنــوان اســتاد شــیمي آلــي در دانشــگاه هايدلبــرگ پذيرفتــه و در ســال 2001 بــه ســمت اســتاد شــیمي آلــي 
ــر كشــف و  ــي ايشــان متمركــز  ب ــد. زمینه هــاي تحقیقات ــل آمدن ــرگ نائ ــرت- لودويــگ در فرايب در دانشــگاه آلب
ــاپ  ــه چ ــای ايشــان منجــر ب ــي اســت. حاصــل پژوهش ه ــنتز آل ــن در س ــتراتژي هاي نوي ــا و اس ــود روش ه بهب
ــداد  ــن تع ــت و همچنی ــده اس ــوآوری ش ــدادی ن ــت تع ــر و ثب ــالت معتب ــه در مج ــود مقال ــد و ن ــش از يك ص بی

ــد.  ــاال مي باش ــاالت ايشــان بســیار ب ــه مق ــات ب ارجاع
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 رتبه سوم 
پژوهش هاي بنيادي

● عنـوان طرح: نقش  ناقلين NRT1 در انتقال و پيام رسـاني نيترات
● پژوهشگر: يی فانگ تسای

● رشته: بيولوژی
● موسسه علمي: دانشگاه سينيكا

چكيده طرح:  
كود نیتروژن برای بهبود عملكرد محصول ضروری است، اما هم زمان نیز مشكالت زيست محیطى زيادی را تحمیل 
مى كند. برای كاهش اين مشكالت، بهره وری اســتفاده نیتروژن )NUE( محصوالت، نیاز به بهبود دارد. تحقیقات پیشرو 
دكتر تسای در زمینه  نیترات و پیام رساني آن مى تواند روش هاي جديدی برای بهبود NUE فراهم نمايد. ايشان اولین ژن 
انتقال  دهنده نیترات CHL1 را در گیاهان عالى شناسايي و جداسازي نمودند. اين نتیجه دری را به روی مطالعات چگونگي 
انتقال نیترات در ســطح مولكولى گشــود و ســپس با مطالعه CHL1 و همولوگ های آن، به چندين پیشرفت مهم دست 
يافتند كه منجر به ارائه مفاهیم جديدی در انتقال نیترات و پیام رســاني آن گرديد. ايشــان دريافتند كه ناقل های مسئول 
جذب نیترات، به عنوان يك حسگر نیز عمل مى كنند و تشريح نمودند كه چگونه يك ناقل با عملكرد حسگر و گیرندگى 
) transceptor( تغییرات غلظت نیتروژن را درک مى كند و منجر به بروز سطوح مختلفى از پاسخ به اين تغییرات مى شود. 
نتايج اين مطالعه مى تواند به عنوان يك نمونه برای ديگر محققان برای مطالعه سنجش مواد مغذی مختلف مورد استفاده 

قرار گیرد.

زندگي نامه: 
دكتر تســاي اســتاد بیولوژي در دانشگاه سینیكاست و مدرک كارشناســي خود را در سال 1983 و مدرک كارشناسى 
ارشــد را در سال 1985 در دانشكده گیاه شناسى دانشگاه ملى تايوان و پس از آن مدرک دكترا را در سال 1990 در گروه 
زيســت شناسى دانشگاه كارنگى ملون، پیتسبورگ، پنســیلوانیا در آمريكا دريافت نموده است. در سال های 1993-1990 
به عنوان محقق پســا دكترا در دانشگاه كالیفرنیا، سن ديگو مشغول به كار بوده است، در طول اين مدت اولین ژن انتقال 
دهنده نیترات CHL1 را در گیاهان عالى شناسايي و جداسازي نمودند. در سال 1994 به موسسه زيست شناسى مولكولى، 
دانشگاه سینیكا، تايپه در تايوان پیوسته و گروه پژوهشي خود را ايجاد نموده است، از اين زمان، او به چندين پیشرفت در 
زمینه انتقال نیترات و پیام رســاني موفق شده است و مقاالت پژوهشى و مقاالت مروری برجسته ای را  در مجالت معتبر 
نظیر Cell، Nature،EMBO J، Plant cell و غیره منتشــر نموده اســت. نتايج مطالعات اين پژوهشگر مى تواند به توسعه 

روش های جديد برای بهبود بهره وری استفاده نیتروژن محصوالت منجر گردد.
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 رتبه اول 
پژوهش هاي كاربردي

● عنوان طرح: پاتوژنز ماالريا
● پژوهشگر: آلن-اف-كاومن 

● كشور: استراليا
● رشته: پارازيتولوژی ملكولی

● موسسه علمي: موسسه تحقيقات پزشكی والتر و اليزا هال

چكيده طرح:  
بیش از يكصد سال از كشف اين واقعیت كه ماالريا بیماری عفونى است كه توسط تك ياخته ای ايجاد و بوسیله پشه به 
انسان منتقل مى شود، مى گذرد. ماالريا از قديم به عنوان باليى برای بشريت محسوب مى شده است. در جهان ساالنه بیش 
از ســیصد میلیون نفر به ماالريا مبتال مى شوند كه بیش از ششصد هزار نفر از اين بیماران به كام مرگ كشیده مى شوند. 
همزمان با افزايش توانايى های علمى و امكان بررسى های ژنتیكى انگل، پشه و ژنوم انسان، فرصت تشديد مبارزه با اين 
بیماری بیش از پیش فراهم گشته است. در اين راستا شرايط استفاده از روش های جديد در فهم پاتوژنز و تعیین داروها و 
واكســن های مناسب مهیا گرديده است. ماالريا در سراسر تاريخ زندگى همراه بشر بوده و به واسطه قدرت تطابق انگل و 
پشه، تالش ها برای كنترل آن ناكام مانده است. امید مى رود كه افزايش بهره گیری از پیشرفت های علمى در زمینه دانش 

و اطالعات مربوط به ژنوم انگل ماالريا، به غلبه براين بیماری و كنترل اين دشمن ديرين بشر بیانجامد.

زندگي نامه: 
دكتر آلن-كاومن رئیس بخش عفونى و ايمنى موسسه تحقیقاتى پزشكى والتر و الیزا هال است. او عضو موسسه  علوم 
اســترالیا و انجمن سلطنتى انگلستان بوده و مفتخر به كســب جوايز و افتخارات علمى متعددی شده است. جوايزی نظیر

Glaxo برای تحقیقات پیشــرفته در بیماری های عفونى، مدال Gottschalk در علوم پزشكى و بیولوژی از آكادمى علوم 

اســترالیا، مدالBoehringer-Mannheim ، مدال Glaxo-wellcome استرالیا و مدال Howard Taylor Ricketts از 
آن جمله اســت. همچنین جايزه ويكتوريا را از دولت انگلیس و جايزه علوم ماهاتیر را از بنیاد جايزه علوم ماهاتیر )مالزی( 
دريافت نموده است. ايشان تاكنون بیش از سیصد مقاله پژوهشي به چاپ رسانده است. هدف تحقیقاتى شناخت نقش يك 
پروتئین پالسموديوم فالسیپارم به عنوان عامل مسبب اغلب موارد شديد ماالريا در انسان و استفاده از اطالعات بدست آمده 

برای تولید واكسن و داروهايى كه بیماری ماالريارا هدف قرار دهند، بوده است.
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 رتبه دوم 
پژوهش هاي كاربردى

● عنـوان طـرح: از درمـان كودكان تا پيشـگامان پزشـكی شـخصی- اتحـاد بين المللی برای 
كـودكان مبتـا بـه بيماری های نـادر سيسـتم ايمنی بدن

● پژوهشگر: كريستوف كاين 
● كشور: آلمان

● رشته: هماتولوژی- اونكولوژی اطفال، ايمونولوژی اطفال
● موسسه علمي: دانشگاه Ludwig-Maximilians مونيخ

چكيده طرح:  
آزمايشــگاه دكتر كالين در دانشــگاه Ludwig-Maximilians مونیخ  مطالعات گسترده ای در زمینه نقايص ژنتیكى 
نادری كه منجر به بیماری های سیستم ايمنى میشوند انجام داده است. در اين پژوهش ها كه با همكاری بیمارستان  های 
كودكان در كشــورهای مختلف از جمله ايران صورت گرفته است، دكتر كالين و همكارانشان، كودكان مبتال به نقايص 
ژنتیكى نادر مانند نوتروپنى مادرزادی را براي يافتن ژن های مســئول بیماری در اين كودكان مورد مطالعه قرار داده اند. 
اين مطالعات كه نتیجه آنها درنشــريات برجسته ای مانند Nature Genetics به چاپ رسیده است منجر به كشف برخى 
ژن های دخیل در بیماری های سیســتم ايمنى كودكان شده است. در رويكردی مرتبط برای تعیین فاكتورهای دخیل در 
اســترس اندوپالسمیك در سلول های میلوئید كه منجر به مرگ اين سلول ها در در بیماران مبتال به نوتروپنى مادرزادی 
مى شود از يك سیستم RNA interference در سطح ژنوم استفاده نموده اند. مطالعه بر روی يك نمونه حیوانى نوتروپنى 
مادرزادی در موش براي درک بهتر مكانیســم های دخیل در بیماری از ديگر زمینه های تحقیقاتى ايشــان مى باشد. اين 

پژوهش ها كمك شايانى به درک بهتر از روندهای بیماری در كودكان مبتال به نقايص ژنتیكى نادر نموده است.

زندگي نامه: 
دكتر كريســتوف كالين مدير بیمارستان كودكان Dr. von Hauner در دانشــگاه Ludwig-Maximilians مونیخ 
مى باشــد، مركزی كه در آن مديريت و نظارت بر فعالیت های بالینى و تحقیقاتى گســترده ای را در زمینه پیشــگیری، 
تشــخیص و درمان بیمای های كــودكان از جمله بیماری های نادر ژنتیكى به عهــده دارد. دكتر كالين پس از تكمیل 
دوره های تخصصى هماتولوژی-اونكولوژی در بیمارستان كودكان بوستون در دانشگاه هاروارد و نیز ايمونولوژی كودكان 
در بیمارستان كودكان Necker در پاريس، ابتدا به عضويت هیات علمى دانشكده پزشكى دانشگاه هاروارد و نیز دانشكده 
پزشــكى هانوور در آلمان در آمد و به مديريت دپارتمان كودكان دانشــگاه Ludwig-Maximilians انتخاب شــد. اين 
پژوهش در ســال های گذشته كمك شايانى به درک بهتر از نحوه ی تكامل سلول های ايمنى و نیز مكانیسم های تنظیم 
 cell- and( ايمنى و تولرانس نموده اســت. پژوهش های وی همچنین منجر به تولید درمان های جديد ژنى و ســلولى
gene-based( برای بیماری های كودكان شده است. اين پژوهشگر برجسته عضو چندين مؤسسه علمى و دريافت كننده 

جوايز علمى متعددی مى باشــد. وی همچنین از طراحان و پايه گذاران اصلى موسسه Care-for-Rare برای بیماری های 
كودكان است.



31بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

 رتبه سوم 
پژوهش هاي كاربردي

● عنوان طرح: ارتقاي نفت سنگين
● پژوهشگر: جورج آنچيتا

● كشور: مكزيک
● رشته: مهندسی شيمی

● موسسه علمي: موسسه نفتی مكزيک، موسسه ملی پلی تكنيک مكزيک

چكيده طرح:  
   اين طرح در زمینه توســعه فرايند و كاتالیســت های مختلف در خصوص ارتقاي  نفت سنگین است كه در اين ارتباط 
يك فناوری جديد بنام HYDRO-IMP توســعه داده شده است. در طى اين فرايند با استفاده از هیدروژناسیون كاتالیستى 
ويژگى های نفت خام سنگین بهبود داده مى شود. از جمله گراويته API خوراک و بازدهى بنزين و ديزل افزايش مى يابد. 
نتايج تحقیق در مقیاس نیمه تجاری نشــان مى دهد كه به عنوان نمونه يك نفت خام ســنگین با درجه API برابر با 13 
در طــى اين فرايند مى توانــد تا درجه API برابر با 23 ارتقا يابد. میزان ســولفور آن از 5/2 درصد وزنى به 1/7 ، میزان 
فلزات از ppm 535 به 219، میزان آســفالتین ها از 21/8 درصد وزنى به 9/8 كاهش يابد. عالوه بر آن منجر به كاهش 
قابل مالحظه ای در ويســكوزيته و نیتروژن موجود در نفت گردد. مزايای اصلى فناوری HYDRO-IMP نســبت به ساير 
فناوری ها كاهش هزينه و اقتصادی تر بودن آن است. اين فرايند در حال حاضر مراحل بهینه سازی را طى كرده و آماده 

برای كاربردهای تجاری است.

زندگي نامه: 
   دكتر جورج آنچیتا در حال حاضر در "موسسه ملى پلى تكنیك مكزيك" به عنوان استاد مهندسى شیمى و در "موسسه 
نفتى مكزيك" به عنوان "مدير محصوالت برای انتقال نفت خام" فعالیت دارند. سرپرســتى ده ها پايان نامه دانشــجويى 
را در مقاطع مختلف بر عهده داشــته اند. زمینه فعالیت های ايشــان توسعه و كاربرد كاتالیست های پااليش نفت، بررسى 
ســینتیك واكنش ها و مدل ســازی راكتورهای فرايندهای كراكینگ كاتالیســتى، ريفرمینگ كاتالیستى، و ارتقاي نفت 
ســنگین مى باشد. در اين ارتباط بیش از دويست مقاله در مجالت معتبر علمى بین المللى به چاپ رسانیده و تعداد زيادی 

ثبت اختراع و كتاب از ايشان منتشر شده است. 
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 رتبه سوم ابتكار

● عنوان طرح: توسعه فناوري مواد هوشمند برای شناسايی جيوه از پسماندهای صنعتی
● پژوهشگر: دكتر سورش بهارگاوا

● كشور: استراليا
● رشته: مواد پيشرفته و صنايع شيميايی

● موسسه علمي: دانشگاه RMIT استراليا

چكيده طرح:  
جیـوه به عنـوان يـك عنصـر سـمى و خطرنـاک در محیـط بـه صـورت مايـع و گاز وجـود دارد. در آمريـكا سـالیانه 
شـصت هـزار كـودک كـه با امـراض مرتبـط با جیـوه درگیر بـوده بدنیـا مى آيند. بخـار جیوه بـرای مغز، قلـب، كلیه ها، 
شـش ها و سیسـتم ايمنـى بـدن مضـر مى باشـد. ايـن بخـار  در اتمسـفر به مدت شـش الى هجده مـاه مى توانـد پايدار 
بمانـد. صنايـع كك سـازی، صنعـت تولیـد بـرق و صنعـت تولیـد آلومینـا از مراكـز تولیـد اين عنصر سـمى مى باشـند. 
در فرآينـد اسـتحصال آلومینـا روش هـای متـداول موجـود  بـرای تعییـن جیـوه در محیط و پسـماند ها مناسـب نبوده و 
بـرای تعییـن درصـد جیـوه بايسـتى مـواد بـه آزمايشـگاه منتقل و سـپس مقدار جیـوه آن تعییـن گردد. در طـرح حاضر 
بـا سـاخت سنسـورهايى بـا پوشـش طال امكان آشـكار سـازی جیـوه در  فرآيند تولیـد آلومینا بـه روش بايـر به صورت 

لحظـه ای در محل فراهم شـده اسـت.

زندگي نامه: 
دكتـر سـورش بهـارگاوا در سـال 1982 مـدرک دكتری خود را در گرايش صنايع شـیمیايى و مواد از دانشـگاه اكسـتر 
انگلسـتان دريافـت نمـود و در حـال حاضر ايشـان مدير مركز مواد پیشـرفته و صنايع شـیمیايى دانشـگاهRMIT اسـترالیا 
مى باشـد. دكتـر سـورش به عنـوان يكى از دانشـمندان بین رشـته ای محسـوب شـده و توانسـته بـا توانمندی هـای خود 
ايده هـای نوآورانـه خـود را بـه طرح هـای صنعتـى و كاربـردی تبديل نمايـد. يكـى از اختراعـات نوآورانه ايشـان طراحى 
سنسـور شناسـايى جیـوه در صنعـت آلومینـا اسـت كه مراحل فـروش و انتقال فناوري آن به اتمام رسـیده اسـت. ايشـان 
همچنیـن كاتالیسـت هايى بـرای تصفیـه ناخالصى هـای آلـى در فرآينـد تولیـد آلومینـا بـه روش بايـر ابـداع نموده اند كه 
ايـن اختـراع نیـز در حـال ورود بـه صنعـت مى باشـد. دكتر بهـارگاوا از طـرف انجمـن رتبه بنـدی دانشـمندان آكادمیك 

بـرای اسـتفاده از منابـع و ايجـاد ثـروت بـه عنـوان دومین دانشـمند در ايـن زمینه در سـطح دنیا انتخاب شـده اند. 
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حمایت كنندگان و  جوایز
بیست و نهمین 

جشنواره بین المللی خوارزمی
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حمايت كنندگان ملى   

 وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري 

بنياد ملي نخبگان

بانك تجارت   

ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور

پژوهشگاه علوم انتظامي و مطالعات اجتماعي ناجا

صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك )صحا(

صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك  

خبرگزاري علمنا
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حمايت كنندگان بين المللى
   

)APCTT( مركز انتفال فناوري در آسيا و اقيانوسيه

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

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

)ECO( سازمان همكاري هاي اقتصادي

 )ECI( موسسه فرهنگي اكو

)FAO( سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد

)ICARDA( مركز بين المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك

)TWAS( آكادمي علوم كشورهاي درحال توسعه

 )UTCO( كميسيون ملي يونسكو در ايران دفتر منطقه اي يونسكو در تهران

)UTCO( 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

ــه اي  ــاي منطق ــه همكاري ه ــال فناوري-اتحادي ــوم و انتق ــه اي عل ــز منطق مرك
)IORA RCSTT( كشــورهاي حاشــيه اقيانــوس هنــد
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جوايز ملى و سازمان هاى بين المللى

● جوايز برگزيدگان داخلي و خارجي  : 

● تقدير نامه رياست جمهوري ، تنديس جشنواره و اهداي بسته تشويقي متناسب با رتبه
جوايز سازمان هاي بين المللي حمايت كننده :

)UNIDO( سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ●

تنديس و گواهینامه به دو نفر از برگزيدگان  
)COMSTECH(  کمیتة دائمي سازمان کنفرانس اسالمي در زمینة همكاري هاي علمي و فني ●

حمايت در قالب کمك هزينه به جشنواره بین المللي خوارزمي
)COMSATS( کمیسیون علوم و فناوري براي توسعه پايدار در جنوب ●

جايزه نقدي و گواهینامه به دو نفر از برگزيدگان
)TWAS(  آکادمي علوم کشورهاي درحال توسعه ●

جايزه نقدي به سه نفر از برگزيدگان 
)WIPO( سازمان جهاني مالكیت فكري ●
مدال و گواهینامه به سه نفر از برگزيدگان

)FAO(   سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد ●

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

گواهینامه، تنديس و جايزه نقدي به يك نفر از برگزيدگان 
)ECO(  سازمان همكاري هاي اقتصادي ●

گواهینامه به پنج نفر از برگزيدگان 
 ● مرکز منطقه اي علوم و انتقال فناوري- اتحاديه همكاري هاي منطقه اي کشورهاي حاشیه اقیانوس هند   

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

  )ECI(  موسسه فرهنگي اکو ●
گواهینامه و مدال به سه نفر از برگزيدگان 

)ICARDA( مرکز بین المللي تحقیقات کشاورزي در مناطق خشك ●
مدال و گواهینامه به برگزيدگان 
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   پیام
حمایت كنندگان بین المللي
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بـرای سـازمان خواربار و كشـاورزی ملل متحد )FAO( باعث افتخار اسـت كه در بیسـت و نهمین جشـنواره بیـن الملل خوارزمى 
كـه توسـط سـازمان پژوهشـهای علمـى و صنعتى ايران وابسـته بـه وزارت علـوم و تحقیقـات و فناوری برگـزار مى شـود، حضور پیدا 
نمايـد. ايـن جايـزه هر سـاله به يادبود ابوجعفربن محمد بن موسـى خوارزمى، رياضیـدان و منجم بزرگ ايرانى اعطا مى شـود و اهمیت 

بسـیاری در شـناخت دسـتاوردهای برجسـته كشـور جمهوری اسـالمى ايران  و ايرانیان در زمینه علم و فناوری دارد.
در طـول پنجـاه سـال گذشـته، ايـده هـای مربـوط به نحـوه دسـتیابى به توسـعه پايـدار  از ايده بـه واقعیت رسـیده اسـت. امروزه 
فناوری ها و روش شناسـى های پیشـرفته در زمینه توسـعه كشـاورزی و روسـتايى كه در اختیار ماسـت، در عمل سبب حفظ كشاورزی 
پربـار، فراگیـر و كارآمـد مى شـود و  در مـزارع واقعى نیـز به صورت همزمـان خدمات اكوسیسـتم را بدون مصالحه يا خطـرات اجتناب 

ناپذيـر افزايـش مى دهد.
كاربـرد ايـن رويكردهـا فرصت هايـى را بـرای كشـاورزان فراهـم مى كنـد تـا نـه فقط بـرای تولید خـود بلكه بـرای ارائـه خدمات 
اكوسیسـتم  جهـت حفـظ منابـع طبیعى نیز حقـوق دريافت نماينـد. از جمله آنها مى تـوان به تجزيه كربـن در خاک يا تهیـه آب پاک 

يـا اسـتفاده خـاک هـای فعال زيسـتى و سـالم به عنـوان يك محیط كشـت برای تقويـت عملكردهای اكوسیسـتم اشـاره نمود.
در حـال حاضـر تولیـد سـوخت زيسـتى و كاربرد آن بر محیط زيسـت محلى و سـالمتى بشـر و كیفیـت زندگى تاثیر مثبتـى دارد. 
نمونه هـای فعلـى زيسـت تـوده كه عموما در بسـیاری از لـوازم منزل در جهان به كار مى رود، سـبب كار طاقت فرسـای بشـر در جمع 
آوری چـوب و هیـزم و در پـى آن شـیوع بیماری هـای تنفسـى ناشـى از دود بـه ويژه بـرای كودكان و زنان مى شـود. بنابرايـن ارتقای  
نمونه هـای تولیـد و اسـتفاده از ايـن منابـع موضوعـى ضـروری اسـت. كوره هـای مخزن سـوخت، آنزيم هـای بیوگاز و سیسـتم های 

غیرمتمركـز ديگـر  فرصت های بسـیار خوبـى را در ايـن زمینه ارائـه مى دهد.
تولیـد انـرژی مشـتق شـده از توده زيسـتى در سـطح جهانى، نیـروی بالقـوه ای بر تاثیرات مثبـت و   منفى بر تمامى سـه موضوع 
اصلـى زيسـت محیطـى كـه امروزه با آن مواجه هسـتیم از جمله فرسـايش زمیـن، تغییر آب و هوايى و كمبود تنوع زيسـتى مى شـود.

گسـتردگى و افزايـش روز افـزون زمین هـای فرسـوده، فرصتـى را از نظـر اقتصـادی بـرای نمونه هـای تـوده زيسـتى چوبـى در 
بكارگیـری نوسـازی آنهـا فراهـم مـى آورد. ضمـن اينكـه مقـداری از زمین مـورد نظر در ابتـدا ممكن اسـت از طريق اسـتخراج منابع 
بومـى چـوب فرسـايش يابـد  تـا بازارهای ذغال چوب روسـتايى و تاسـیس  مزارع سـوخت زيسـتى چند منظـوره را فراهـم آورند. اين 
امـر مى توانـد وسـیله ای پايـدار بازگشـت ايـن زمین به كاربـرد تولیدی باشـد. اسـتراتژی ها و خط مشـى های مديريت نیازمنـد انگیزه 

بـرای نوسـازی منابـع موردنیـاز به منظـور كاربرد زمیـن در حالت هـای مختلف پايدار اسـت.
اكنون هشـتمین سـال مداوم اسـت كه جشـنواره خوارزمى حمايـت و تبريكات فائـو را دريافت مى نمايد. اين همكاری ارزشـمند با 
جمـع آوری اراده  و اشـتیاق محققـان از جهـان و اشـتراک گذاری علـم و نوآوری كه مطابق با اصول و اشـاعه دانش فائو در جسـتجوی 

پـل ارتباطى خالها و ايجاد توسـعه پايدار مى باشـد.
ضمـن اظهـار تبريـكات صمیمانـه بـه برگزيـدگان اين جشـنواره از سـوی فائـو و از طـرف خود، خرسـندم اين فرصـت را غنیمت 
شـمرده و از سـازمان پژوهشـهای علمـى و صنعتـى ايـران و وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری  برای تالش شـان در سـازماندهى و 
برگزاری اين رويداد كه سـبب ارتقای آگاهى از دسـتاوردهای قابل توجه كشـور جمهوری اسـالمى ايران و ايرانیان عالقمند در زمینه 

علـم و فناوری مى شـود، تشـكر و قدردانـى مى نمايم.
                                                                                              سرج ناكوزى 

                                                                                                        نماينده فائو در جمهورى اسامى ايران 
                                                                                                          و سازمان همكارى اقتصادى 

سـازمان خواروبـار و كشـاورزي در جمهورى اسـامى ايران و 
)FAO( سـازمان همـكارى اقتصـادى فائو

  پيام حمايت كنندگان بين المللي



39بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

  بـا افتخـار تبريكاتـم را بـه تمامـى حضـاری كه برای شـركت در بیسـت و نهمیـن جشـنواره بین المللـى خوارزمى در 
تهـران گردهـم  آمده انـد، اعـالم مـى دارم و تاكیـد مى نمايـم كـه هـدف اين جشـنواره، قدردانـى از تمامـى افـراد فعال در 

زمینـه علم در سـطح جهان اسـت. 
علـم راه كارهـای مهمـي را در راسـتاي بـه حركـت درآوردن جوامـع بـه سـوي توسـعه پايدارتـر و هماهنگ با سـیاره 
زمیـن در دسـت دارد. بـراي دسـتیابي بـه اهداف ما بـه دانشـمندان و محققان بیشـتري نیازمنديم. بیايیـم از تحصیل علم 

و تشـويق جوانـان بـراي دنبالـه روي از مشـاغل علمى حمايـت نمايیم.
مـا بـرای خلـق و اشـتراک گذاری دانـش بـه كمـك تمامى افـراد و جوامـع نیـاز داريم. منظـور از كمك كسـب تعادل 
بـرای دسترسـى دو جانبـه بـه فناوری هـای جديـد و تهیـه دانش بومـى و محلى  بـرای تسـريع نـوآوری و خالقیت فعال 

مى باشـد.
رونـد فناورانـه و پیشـرفت های علمـى نقش حیاتى در توسـعه اقتصادی هر كشـوری ايفـا مى نمايند، به عبـارت ديگر، 
آينـده جهـان در دسـت محققـان اسـت. درنتیجـه، بسـیج نمـودن آنان همـراه با افزايـش تعهدشـان در علم و فنـاوری  و 

آمـوزش در زمینـه توسـعه پايـدار و صلـح، در اولويت بـوده و خواهد بود.
بسـیار خرسـنديم و مفتخريـم كه جشـنواره بین المللـى خوارزمى يك بـار ديگر تصوير تـازه ای از علـم و خرد محققان 
را بـه تصويـر مى كشـد. در ايـن جشـنواره، چهره هـای برجسـته به تبـادل و به اشـتراک گذاری ايده هـا، افـكار، تجربیات و 

موفقیت هـای پژوهشـى مى پردازند.
در مقـام رياسـت موسسـه فرهنگـى اكـو و  به عنـوان نماينـده نظارتى، مالـى، هماهنگ كننـده و مبتكـر در چارچوب 
سـازمان همـكاری اقتصـادی )اكـو( بـا هـدف تقويـت و گسـترش همبسـتگى و روابط دوسـتانه و معنـوی كه افـراد را از 
كشـورهای عضـو از طريـق شـبكه های فرهنگى و اجتماعى فكـر و عمل گردهـم آورده و متحد مى نمايـد، اين فرصت را 
مغتنم شـمرده و  به تمامى همكاران و  دسـت اندركاران اين رويداد بزرگ برای ارائه دسـتاوردی مسـتمر در سـازماندهى 

ايـن جشـنواره بیـن المللى با بیش از 28 سـال سـابقه تبريـك مى گويم.
همچنیـن از صمیـم قلـب قدردانـى خـود را از وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری كشـور جمهوری اسـالمى ايـران برای 
اعتـالی همـكاری بین المللـى و ارتقـای علـم و فناوری اعـالم مى نمايـم و همچنین به برگزيـدگان جشـنواره بین المللى 

امسـال تبريك عـرض مى نمايم.

                                                                                         دكتر افتخار حسين عارف 
                                                                                           رييس موسسه فرهنگي اكو

)ECI(                                                                                              

 )ECI( مؤسسه فرهنگي اكو

  پيام حمايت كنندگان بين المللي
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)COMSATS(  كميسيون علوم و فناورى براى توسعه پايدار در جنوب

  پيام حمايت كنندگان بين المللي

موجب خرسـندی اسـت كه تبريكات خود را به برگزاركنندگان، میهمانان افتخاري، برگزيدگان و سـاير شركت  كنندگان 
در بیسـت و نهمیـن جشـنواره بین المللـي خوارزمـي اعـالم نمايـم. ايـن جشـنواره توسـط سـازمان پژوهشـهای علمى و 
 )COMSATS( صنعتـى ايـران به عنـوان يك مركز متعالي عضوكمیسـیون علوم و فناوری برای توسـعه پايدار در جنـوب

برگزار مي شـود.
قدردانـي از مهم تريـن ابزارهـاي كمك به تشـويق برتر بودن در همه زمینه هاسـت. تحقیق و توسـعه علمـي، نوآوري 
و اختـراع فرقـي بايكديگـر ندارنـد. جشـنواره هايي چـون خوارزمي بـه ايجـاد الگوهايي براي علـم و فنـاوري در جامعه و 
عمـل بـه عنـوان يـك مشـوق در ترغیـب دانشـمندان و پژوهشـگران براي حضـور در قله هـاي تحقیق و توسـعه علمي 
كمـك مي نماينـد. جشـنواره بین المللـي خوارزمـي نقش سـتودني در شناسـايي و قدرداني از دسـتاوردها و مشـاركت هاي 
ارزشـمند علمـي و فنـاوري در سراسـر جهـان در پژوهـش و نـوآوري ايفـا مي نمايـد. تعهد سـازمان پژوهشـهای علمى و 
صنعتـى ايـران در پیشـرفت تعالي علم و رويكردهاي نوآورانه در تحقیق و توسـعه به واسـطه برگزاري جشـنواره عالي رتبه 
بین المللـي خوارزمـي طـي بیسـت و نـه سـال در خـور سـتايش اسـت. ايـن امـر همچنیـن چشـم انداز توسـعه مبتني بر 
علـم و فنـاوري را بـه عنـوان چشـم انـداز مشـترک بـا COMSATS منعكـس مي نمايـد.  بـا قدردانـي از ايـن موضوع، 

COMSATS همـكاري خـود را بـا جشـنواره بین المللـي خوارزمـي بیش از يـك دهه ادامه داده اسـت.

COMSATS طـى 21 سـال گذشـته تالش هـاي قابـل توجهـي را در زمینـه ظرفیت سـازی و مشـاركت در توسـعه 
پايـدار مبتنـي بـر علـم و فنـاوري در سـطح كشـورهاي جنوب بـه انجام رسـانده اسـت. به عنـوان يك طـرح بین المللي 
بـراي مشـاركت منطقـه اي در زمینـه علم و فنـاوري COMSATS نقش مديريتـي و حمايتي در ترغیـب جامعه علمي و 
سـاختارهاي دولتـي وابسـته در سـطح 23 كشـور عضو در سـازوكارها و سیاسـت هاي مرتبط  بـا فعالیت هـا و برنامه هاي 
توسـعه اي را ايفـا نمـوده اسـت. همچنین به عنوان يك شـبكه  متشـكل از 20 مركز شـاخص علم و فنـاوري، تالش هاي 
سـازمان پژوهشـهای علمـى و صنعتـى ايـران و مشـاركت فعال و اشـتراک گـذاري منابع در بیـن اعضاي شـبكه را مورد 

تحسـین قـرار مي دهـد. سـازمان پژوهشـهای علمـى و صنعتى ايـران يكـي از مؤثرترين گره هاي اين شـبكه اسـت.
تـالش وافـر COMSATS بـرای ارتقای آموزش 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 هايى در 
قالـب بورسـیه، آموزش هـای  كوتاه مـدت، تبـادل كارشـناس و منابـع آزمايشـگاهى و حمايت  مالى از سـاير سـازمان های 
علمـى بـرای انجـام فعالیت های ظرفیت سـازی و نشـر دانش از طريـق وبگاه ها، پورتال هـا، مجالت و خبرنامه ها و سـاير 

نشـريات علـوم و فنـاوری فراهم گردد.
يكـى از اقدامـات نوآورانـه COMSATS ايجـاد گروه هـای تحقیقاتـي )ITRGs( در هشـت زمینـه علمـي و فناوری 
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اسـت كه به منظور همكاري بیشـتر براي ط رح هاي تحقیقاتي مبتني بر توسـعه با مشـاركت دانشـمندان مراكز تحقیقاتي 
كشـورهاي عضو COMSATS . سـازمان پژوهشـهای علمـى و صنعتى ايـران محوريت گروه تحقیقاتـى "انرژی های نو" 
و عضـو گروه هـای تحقیقاتـى "تغییـرات اقلیمـى و حفاظـت محیطـى" و "علـوم تولیـدات طبیعـى" اسـت. لـذا باتوجه به 
مشـاركت فعـال سـازمان پژوهشـهای علمـى و صنعتـى ايـران در ايـن گروه هـاي تحقیقاتـي ايـن سـازمان يـك عضـو 
فعـال در شـبكه COMSATS به شـمار مـي رود. اينجانب سـازمان پژوهشـهای علمى و صنعتـى ايـران را از حمايت هاي 

COMSATS در راسـتاي توسـعه علـم و فنـاوري مطمئن مي سـازم.
در پايـان بـه تمامـي برگزيـدگان اين جشـنواره تبريك مي گويم و سـازمان پژوهشـهای علمى و صنعتى ايـران را براي 
برگـزاري ايـن جشـنواره كه در راسـتاي كمـك به گسـترش فعالیت هاي پژوهشـي و دانش علمـي برگزار مي شـود، مورد 

مي دهم. قرار  تحسـین 

                                                                      دكتر امتنان الهي قريشي
                                     مدير اجرايي كميسيون علوم و فناورى براى توسعه پايدار در جنوب

)COMSATS(                                                                               
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مركـز بیـن المللـى تحقیقـات كشـاورزی در مناطـق خشـك )ايـكاردا(  بـاور دارد كـه جشـنواره بین المللـى خوارزمى 
به عنـوان يـك رويـداد معتبر بین المللى نقش برجسـته ای در تشـويق محققین و دانشـمندان برای افزايش تالش هايشـان 
در حـل مسـائل علمـى و فنـى بخش كشـاورزی داشـته باشـد. مـن  از سـازمان پژوهش های علمـى و صنعتى ايـران به 
خاطـر تالش هـای مسـتمرش بـرای ارتقـای دانـش و فـن آوری قدر دانـى مى كنم. ايـكاردا بـا تحقیقات سیسـتمى بويژه 
در اكوسیسـتم های شـكننده مناطـق خشـك بـا چالش هـای زيـادی در توسـعه خدمات علمـى و اجتماعى به بشـريت در 
مناطـق خشـك مواجـه اسـت. با توجه به تنـوع فرهنگ هـا و كشـاورزی، فرصت ها و محدوديت ها در توسـعه كشـاورزی 
در مناطـق خشـك، جمهـوری اسـالمى ايـران همواره يكى از شـركای راهبـردی ايـكاردا در منطقه شـمال آفريقا و غرب 
آسـیا بـوده اسـت. ايـكاردا مفتخر به داشـتن روابـط علمى راهبـردی با وزارت جهـاد كشـاورزی جمهوری اسـالمى ايران 
مى باشـد. اين همكاری های راهبردی از سـال 1984 با تاكید بر توسـعه منابع انسـانى و تحقیقات كاربردی و توسـعه ای 
در كشـاورزی مناطق خشـك با هدف افزايش بهره وری محصوالت كشـاورزی و بهبود امنیت غذايى شـروع شـده اسـت 
كـه نتیجـه ايـن همكاری هـای تا كنـون معرفـى 42 رقـم گیاهى پر محصـول بوده اسـت به منظور توسـعه كشـاورزی و 

بهبـود امنیت غذايـى در ايران بوده اسـت.    
ايـكاردا بسـیار خرسـند اسـت از اينكـه بتوانـد از جايـزه علمـى ارزشـمند بین المللـى خوارزمـى حمايت كنـد. به عنوان 
قدر  دانـى از ايـن تـالش خالصانـه ايـن افتخـار نصیـب اينجانـب شـده اسـت تـا پیـام و تبريـكات صمیمانـه خـود را بـه 
سـازمان پژوهش هـای علمـى و فنـاوری ايـران )IROST( برای كسـب موفقیت های مسـتمر و هر سـاله آن سـازمان در 
سـازماندهى ايـن رويـداد بین المللـى اعـالم نمايـم. همچنیـن اينجانب شـادباش صمیمانـه خود را بـه برگزيـدگان جايزه 
امسـال بـرای دسـتیابى بـه اثرهـای علمـى برجسـته آنهـا اعـالم مى نمايـم. ايـن جايـزه در واقـع قدردانـى خالصانـه از 

تالش هـای پژوهشـگران و مبتكـران عرصـه علـم و دانـش اسـت. 
به منظـور حمايـت از زحمـات و تالش هـای دانشـمندان و محققیـن تاكیـد مى شـود كـه رويدادهای با شـكوهى مانند  

جشـنواره بین المللـى خوارزمـى كـه دانشـمندان و پژوهشـگران را مورد تشـويق قـرار مى دهد مـورد حمايت قـرار گیرد.
در پايـان، اينجانـب از زحمـات و سـخت كوشـى های تمامـى عوامل و دسـت اندركاران بـرای تحقق اثرات برجسـته و 

رويدادهای باشـكوه تشـكر و قدر دانـى مى نمايم. 

                                    دكتر سيد عطا رضايى
                                   مدير دفتر مركز بين المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك در ايران

)ICARDA(                                      

)ICARDA(  بين المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك در ايران
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مركـز منطقـه ای علـوم و انتقـال فنـاوری IORA RCSTT بـه عنـوان يـك  سـازمان مهـم منطقـه ای  وابسـته به 
اتحاديـه همكاری هـای منطقـه ای حاشـیه اقیانـوس هند، همچنـان به تصمیمات ضـروری خود در خصـوص پیش بینى 
و مقابلـه بـا چالش هـای متعـدد و متنـوع منطقـه IORA پايبند اسـت. اين بدين معناسـت كـه اين مركز به عنـوان نهاد 
ويـژه اتحاديـه بـا محوريـت علوم و فنـاوری با منافع منطقه ای و بین المللى خود را وقف توسـعه و پیشـرفت كشـورهای 

اتحاديه  نموده اسـت.
ايـن مركزهمچنیـن بـرای تثبیـت موقعیـت خـود در منطقـه، بـه تشـويق در امـر سـرمايه گذاری در علـم و نوآوری 
به عنـوان يـك پیشـرانه كلیـدی بـرای رشـد و بهـره وری منطقـه ای و بین المللـى ادامـه خواهـد داد. بـه پشـتوانه ايـن 
انگیـزه و بـا تعهـدی كـه بـه علم و فنـاوری دارد، مركز منطقـه ای علوم و انتقال فنـاوری همچنان به حمايت و تشـويق 
جشـنواره بین المللـى خوارزمـى مى پـردازد كـه به عنـوان يـك رويـداد معتبـر بین المللـى توسـط سـازمان پژوهشـهای 

علمـى و صنعتـى ايـران برگزار مى شـود.
در واقـع ايـن امتیـاز بزرگـى بـرای مركـز  منطقـه ای علـوم و انتقـال فناوری اسـت كه  بخشـى از اين رويـداد مهم 
باشـد. رويـدادی كه سـاالنه به منظور پاسداشـت دانشـمندان و نوآوران برجسـته سراسـر جهـان به خاطر دسـتاوردهای  

ارزشمندشـان در زمینـه علـوم و فنـاوری با هـدف توسـعه پايدار صـورت مى گیرد. 
مـن بـه شـما برگزيـدگان بیسـت و نهمیـن جشـنواره بین المللـى خوارزمـى تبريـك مى گويم. شـما به خاطـر كار و 

تـالش فوق العـاده خـود سـزاوار تجلیـل و قدردانى هسـتید. 
همچنیـن اذعـان مى كنـم كه جشـنواره بین المللـى خوارزمى يك رويداد قابل تاملى اسـت كه سـازمان پژوهش های 

علمـى وصنعتـي ايـران بايـد بـه آن و به آنچه كه طى اين سـال ها به دسـت آمـده افتخار كند.

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

مركـز منطقـه اي علوم و انتقال فنـاوري- اتحاديه همكاري هـاي منطقه اي 
)IORA RCSTT( كشورهاي حاشـيه اقيانوس هند
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بیان انديشـه و ابراز شـادباش از سـوي سـازمان همكاري اقتصادي)ECO( به مناسـبت برگزاري بیسـت و نهمین 
جشـنواره بین المللـي خوارزمـي به راسـتي بـراي اينجانب مايه افتخار اسـت. 

ايـن جشـنواره در سـال 1987 میـالدي بـه نـام ابوجعفـر محمـد ابـن موسـي خوارزمـي )840-770بعـد از میالد(، 
منجـم و رياضیـدان بـزرگ ايراني تاسـیس شـده اسـت. جشـنواره بلنـدآوازه خوارزمي فرصتى اسـت براي شناسـايي و 
قدردانـي از دسـتاوردهاي علمـي محققـان، مخترعـان، دانشـگاهیان و دانشـمندان، نـه تنها در سـطح منطقـه بلكه در 
سراسـر جهـان. برگـزاري بیسـت و نهمیـن جشـنواره بین المللـي خوارزمـي باز تـاب يـك دوره موفق و سـیر پیشـرو با 

تعامـل بیشـتر و وجهـه بین المللـي طي سال هاسـت. 
ايـن نكتـه كـه بنیـاد علمـي و فناوري مسـتحكم براي توسـعه اقتصادي يك كشـور حیاتي اسـت فقط يـك نظريه 
نیسـت، بلكـه در بردارنـده خـرد و حقیقـت اسـت. بنیادهـاي علمي قـوي يك ضـرورت براي رشـد اقتصـادي پايدار و 
رويارويـي بـا چالش هـاي توسـعه در روزگار كنونـي اسـت. جشـنواره هايي نظیـر جشـنواره بین المللي خوارزمـي نه تنها 
موجـب ارتقـای علـم، فنـاوري و نـوآوري مي شـوند بلكـه موجب بزرگداشـت افـراد برجسـته و عالي كه دسـتاوردهاي 

شـاخصي را در زمینـه پژوهـش، نـوآوري و اختـراع در ساسـر جهان ارائـه نموده اند. 
سـازمان پژوهشـهاي علمـي و صنعتـي ايـران، وزارت علوم، تحقیقـات و فناوري و همچنین سـاير دسـت  اندركاران 
ايـن جشـنواره شايسـته قدردانـي صادقانـه بـراي ايجاد اين جشـنواره در راسـتاي شناسـايي و قدرداني از سـرمايه های 
معنـوی زمانـه ما هسـتند. سـازمان همـكاري اقتصـادي)ECO( مفتخر اسـت كه يكـي از حامیان جشـنواره بین المللي 

خوارزمي اسـت.
عالقمنـدم كـه پیامـم را بـا تبريـك بـه برگزيدگان بیسـت و نهمیـن جشـنواره بین المللـي خوارزمي خاتمـه دهم و 
امیـدوارم كـه ايـن تبريـك موجب تشـويق آنـان به تـالش مداوم و مشـاركت بیشـتر در كارهـاي بزرگي شـود كه در 

خدمت كشـورها و جامعه بشـري باشـد.

                                                                                         سفير خليل ابراهيم آكچا
                                                                                     دبيركل سازمان همكاري اقتصادي

)ECO(                                                                                   

)ECO( سازمان همكاري اقتصادي

  پيام حمايت كنندگان بين المللي
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از طـرف مجمـع جهاني سـازمان هاي تحقیقات صنعتـي و فنـاوري )WAITRO(، اينجانب تبريـكات صمیمانه خود 
را بـه برگزاركننـدگان جشـنواره بین المللـى خوارزمـي بـراي كوشـش در زمینه تحقق بخشـیدن بـه اين رويداد سـالیانه 

طـي 29 دوره، اعـالم مي دارم. 
در حقیقـت ايـن جشـنواره صحنـه اي بـراي بزرگداشـت و قدرداني از دانشـمندان و مبتكران در سـطح جهاني اسـت 

كـه برگزاركننـدگان ايـن كار ارزشـمند را بـراي تعامـل  آنـان به انجام مي رسـانند.
همچنیـن تبريـكات خـود را به »بهترين زن نـوآور« برگزيده جايـزه WAITRO؛ جايزه اي كه توسـط مجمع جهاني 

سـازمان هاي تحقیقـات صنعتـي و فناوري براي بزرگداشـت زنان دانشـمند ايجاد شـده، اعـالم مي نمايم.
در پايـان خوشـحالم كـه بـه تمامـي برگزيـدگان جشـنواره بین المللـى خوارزمـي و سـازمان پژوهشـهاي علمـي و 
صنعتـي ايـران بـه عنـوان عضو مجمـع جهاني سـازمان هاي تحقیقـات صنعتي و فناوري بـراي تالش خسـتگي ناپذير 

در برگـزاري موفـق جشـنواره خوارزمـي از سـال 1987 تا كنـون تبريـك عـرض نمايم.

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

)WAITRO(                                                                 

)WAITRO( مجمع جهاني سازمان هاي تحقيقات صنعتي و فناوري

  پيام حمايت كنندگان بين المللي
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پيام برگزيدگان دوره  قبل

 برگزيده دوره بيست و هشتم جشنواره بين المللي خوارزمي

پژوهشگر:  فدريكو روزي
موسسـه علمـي:  مركـز انـرژي، مـواد و مخابـرات، موسسـه ملـي پژوهش هـاي 

علمـي، دانشـگاه كبـك، كانادا
كشور:  ايتاليا

دبیر عزيز،
پیــدا كــردن كلمــات مناســب كــه واقعــا بتوانــد قدردانــى مــن نســبت بــه مــردم ايــران بــرای ســخاوت و مهمــان 
نــوازی خــود را نشــان دهــد، دشــوار اســت. بــرای مــن برگزيــده شــدن در جشــنواره بین المللــي خوارزمــي افتخــار 

بزرگــي اســت.
مــن در جايــگاه يــك دانشــمند، امــروز را به عنــوان يكــى از برجســته ترين روزهــاي زندگــى حرفــه ای ام همیشــه 
ــردم، در  ــه ك ــروز تجرب ــن ام ــه م ــتیاقي ك ــور و اش ــما و ش ــى ش ــرم، میزبان ــتقبال گ ــت. اس ــم داش ــر خواه به خاط

خاطــرات مــن حــك خواهــد شــد.
مــن از صمیــم قلبــم از ســازمان پژوهش هــاي علمــي و صنعتــي ايــران و دبیرخانــه جشــنواره بین المللــي خوارزمــي 
و تمــام افــرادی كــه وقــت و انــرژی خــود را بــه ســازماندهى ايــن رويــداد بــاور نكردنــى اختصــاص دادنــد، تشــكر 

مي كنــم.
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پيام برگزيدگان دوره  قبل

برگزيده دوره بيست و هشتم جشنواره بين المللي خوارزمي

پژوهشگر: كلوديو آندرس هتس فلورس
موسسه علمي: دانشكده پزشكي، دانشگاه شيلي

كشور: شيلي

دبیر عزيز،
ــه  ــت. ب ــورم اس ــن و كش ــرای م ــزرگ ب ــار ب ــك افتخ ــي ي ــي خوارزم ــنواره بین الملل ــدن در جش ــده ش برگزي
ــا،  ــا تمــام دنی ــه مــن داد ت ــي كــه ب ــراي فرصت نمايندگــى از طــرف دانشــگاه و كشــورم، از ســازمان پژوهش هــا ب

ــم. ــكر مي كن ــد، تش ــیلي ببینن ــا را در ش ــي م ــرفت علم پیش
جشــنواره بیــن المللــى خوارزمــى نشــان دهنــده ايــن واقعیــت اســت كــه علــم مــرز نــدارد و مى توانــد مــردم را 
مســتقل از جايــي كــه در آن زندگــى مى كننــد بــه يكديگــر پیونــد دهــد. علــوم پايــه موتــور توســعه و بهتريــن راه 

دســتیابي بــه ثــروت در جامعــه مــا اســت.
برگزاری اين جشنواره فرصت بازديد از يك كشور زيبا و پر از مردم هوشمند و با انگیزه را به من داد.

از ديــدگاه مــن، جشــنواره بین المللــي خوارزمــي بــه عنــوان يــك رويــداد علمــي بــزرگ مي توانــد بــه دانشــمندان 
سراســر جهــان انگیــزه بدهد. 

امیــدوارم كــه ايــن ابتــكار عمــل همیشــه در حــال پیشــرفت باشــد و بــه اكتشــافات بــزرگ در تمــام زمینه هــاي 
علــم و فنــاوري جوايــز اهــدا كنــد. 
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اركان علمي و اجرایي
بیست و نهمین 

جشنواره بین المللی خوارزمی
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• دكتر فتح اله مضطرزاده
• دكتر عبدالرضا صمیمي

• دكتر فرشاد اخالقي
• دكتر محمد حسین قزل اياغ

• دكتر سید احمد شرافت
• دكتر سید حسین حسیني

• دكتر امیر عبداله
• دكتر رضا فرجي دانا

• دكتر حسین ساالرآملي
• دكتر سعید سمنانیان

• دكتر محمد مهدي طهرانچي 
• دكتر اسكندر زند

• دكتر سعید سهراب پور
• دكتر كمال محامدپور

• دكتر حمید لطیفي
• دكتر علي رضا اللهیاري

معاون وزير و رئیس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دبیر بیست و نهمین جشنواره بین المللي خوارزمي

استاد دانشكده مواد، متالورژي و انرژي هاي نو دانشگاه تهران 

دانشیار دانشكده مهندسي برق دانشگاه امام حسین )ع(

استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه تربیت مدرس

استاد دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران

دانشیار دانشكده مكانیك دانشگاه صنعتي امیركبیر

استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه تهران

استاد پژوهشكده فناوري هاي شیمیايي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

استاد دانشكده فیزيولوژي دانشگاه تربیت مدرس

استاد دانشكده علوم پابه و ريیس دانشگاه شهید بهشتي

استاد گیاه پزشكي ريیس سازمان تحقیقات آموزش و ترويج كشاورزي

استاد دانشگاه صنعتي شريف

استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسي

استاد دانشكده فیزيك دانشگاه شهید بهشتي

استاديار پژوهشكده مكانیك سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

اعضاي هيات داوران 
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اعضاي گروه: 
• مهندس مهندس احمد آقاجاني

• دكتر شروين امیري
• مهندس نويد باصري

• مهندس نسرين بورقاني فراهاني
• مهندس زهرا توسل پناهي

• مهندس علي عباس خسروي
• دكتر كريم رحماني

• مهندس محبوبه سیف محدثي
• دكتر سید وهاب شجاع الديني
• مهندس زهرا عبدلي خوباني

• دكتر غالمرضا فراهاني
• دكتر محمد فیروزمند
• دكتر محمد محمدي

• دكتر سعید گرگین
• دكتر غالمرضا محمدخاني
• دكتر مصطفي محمديان 

• مهندس ايرج مشك آبادي
• دكتر وحید رضا نفیسي

• مهندس صفر نويدبخش
• مهندس زيبا نیك آئین

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

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

اعضاي گروه: 
• مهندس آذر انوري
• دكتر عباس اخوت

• دكتر حسنعلي ازگلي
• دكتر عباس اكبرنیا

• مهندس محمد حمید امامي خوانساري
• دكتر محمد امیني

• مهندس محمد بايرامي
• مهندس حمید بختیاري

• مهندس علي اصغر بیطرفان
• مهندس سهیال خوشنويسان
• مهندس كیوان سیدي نیاكي
• دكتر سید امیر حسین قرشي

• دكتر داود كريمي علويجه
• دكتر محمد مهدي ملكیان

 

گروه هاي تخصصي
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اعضاي گروه: 
• دكتر نگار ارمغان

• مهندس محمد تقي انصاري
• مهندس حسین حسین زاده

• طاهره سراجي
• فرهاد عباسي

• مهندس بهمن فكور
• دكتر نگین فالح تفتي 
• دكتر طاهره میرعمادي

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

گروه تخصصي فناوري هاي شيميايي/ فناوري نانو
 • ريیس گروه: دكتر محمد حسن ايكاني     

اعضاي گروه: 
• دكتر علي الیاسي

• دكتر نسرين اروج زاده 
• مهندس طیبه امیدي

• دكتر ذاكر بحريني
• دكتر زين العابدين بشیري صدر

• دكتر علیرضا بصیري
• دكتر هما ترابي زاده

• دكتر راضیه حبیب پور
• دكتر ناهید خندان

• دكتر حسین رحماني
• دكتر سمیه رحیمي

• دكتر مريم رنجبر
• دكتر علیرضا سدرپوشان 
• دكتر سهیال شكراله زاده 
• مهندس حمیرا شكوهي

• دكتر انور شلماشي
• دكتر داود صادقي فاتح

• دكتر علیرضا صالحي راد
• دكتر شهره صفارزاده

• دكتر محمد عابدي
• دكتر علیرضا عشوري

• مهندس فرشته گل محمد
• دكتر ايرج گودرزنیا
• دكتر اسالم كاشي 

• دكتر سید مهدي لطیفي
• دكتر سیدحیدر محمودي نجفي

• دكتر سیداحمد مظفري
• دكتر فرج اله مهنازاده

• مهندس نیلوفر ناصري

 

گروه هاي تخصصي
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اعضاي گروه:  
• دكتر مهرداد آذين

• مهندس زهرا اصفهاني 
• دكتر حمیده افقي

• دكتر زهرا امیني بیات
• دكتر ناهید بختیاري

• دكتر خسرو حسیني پژوه
• مهندس ساناز جعفري

• دكتر سید محمد حیدريان
• دكتر خسرو رستمي

• دكتر داود زارع
• مهندس فرزانه سالمي

• دكتر گیتا سعادت نیا

• دكتر محمد سهرابي
• مهندس علي شیخي نژاد

• دكتر ملیحه صفوي
• دكتر فرزانه عزيز محسني

• مهندس زهره عمیدي
• دكتر عباس فرازمند 

• دكتر معصومه قبادنژاد
• دكتر مهران كیاني راد 

• دكتر محسن واعظ
• دكتر مهناز هادي زاده

• دكتر جعفر همت

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

 

گروه هاي تخصصي

اعضاي گروه: 
• دكتر دكتر عزت اله آزاد
• دكتر شاهرخ آهنگراني
• دكتر محمد اسماعیلیان

• مهندس سعید بهنام 
• دكتر مجید جعفر تفرشي

• دكتر شرمین خرازي
• دكتر ولي اله دشتي زاد 

• دكتر مرجان رجبي

• دكتر سید محمد زهرائي
• دكتر حسین سرپولكي

• دكتر فرزاد شهري
• مهندس سیامك عظیمي نام

• دكتر رضا غالمي پور
• دكتر حمیدرضا قلي پور

• مهندس علي اكبر متحدي 

گروه تخصصي مواد، متالورژي و انرژي هاي نو
 • ريیس گروه: : دكتر علي كفلو
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اعضاي گروه: 
• دكتر محمد باقر اسدي

• دكتر فرشته اسماعیل بیگي 
• دكتر محمد امیر حمزه تفرشي

• دكتر سعید دهقان پور
• دكتر محسن روزبهاني

• دكتر رحیم زارع نهندي
• دكتر مجید سلیماني دامنه

• دكتر مرتضي شیري 
• دكتر عمران مرادلو

 

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

اعضاي گروه: 
• دكتر امید بزرگ حداد

• دكتر فرزاد حاتمي برق
• دكتر عباس حق الهي 

• دكتر امیر طريقت
• مهندس امیر مهرآرا

• دكتر علي اصغر وطني اسكويي
 

گروه تخصصي عمران  
 • ريیس گروه: دكتر سعید غفارپور جهرمي

اعضاي گروه: 
• دكتر امیر حسین احدي
• دكتر مريم باقري ورزنه

• 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 غالمرضا صالحي جوزاني

• دكتر شهريار صرامي

• دكتر زين العابدين طهماسبي 
• دكتر روزبه عباس زاده 

• دكتر مريم عطاپور 
• مهندس سید علي قائم مقامي

• دكتر احمد علي مددي
• 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

 

گروه هاي تخصصي
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اعضاي گروه:  
• دكتر سعید سمنانیان 

• دكتر سید مرتضي كريمیان
• دكتر فرشید نوربخش 

گروه تخصصي علوم پزشكي
 • ريیس گروه: دكتر محمد وجگاني 

اعضاي گروه: 
• دكتر ايرج اسكندري

• دكتر كامران افشار مهاجر
• دكتر پروين پرتوي

• دكتر ريما فیاض

گروه تخصصي معماري و هنر 
 • ريیس گروه: دكتر صمد سامانیان 

اعضاي گروه: 
• آذر اورنگیان 

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

 

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

 

گروه هاي تخصصي
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اعضاى ستاد اجرايى

• دكتر عبدالرضا صمیمي - دبیر بیست و نهمین جشنواره بین المللي خوارزمي 
• مهندس مهدي طاهري- معاون پشتیباني و منابع انساني

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

• مختار كاظم زاده ـ مشاور رئیس و مدير كل دفتر حراست 
• مهدي نصیري ـ مدير كل امور مالي 

• دكتر غالمرضا محمدخاني- مدير كل دفتر فناوري اطالعات و شبكه علمي
• حسن رهنما- مدير كل امور پشتیباني و رفاه

• محمد نعیم آبادي- ريیس اداره روابط عمومي
• مهندس قدمعلي نشاگر- معاون دفتر جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري

• مهندس فاطمه آورزماني- كارشناس مسئول جشنواره بین المللي خوارزمي
• مینا بیدار ـ كارشناس مسئول جشنواره بین المللي خوارزمي

• آذر اورنگیان- ريیس اداره حمايت از نوآوران
• نعیمه سیف وند لیقواني- ريیس اداره امور مسابقات علم و فناوري

• زويا رحیمي- كارشناس جشنواره جوان خوارزمي
• مرتضي قاسمي- كارشناس دبیرخانه جشنواره هاي خوارزمي
• فاطمه جسك- ريیس اداره سازمان هاي تخصصي بین الملل

• زهره كبیري- كاردان سازمان هاي تخصصي بین الملل
• دكتر علي رضا اللهیاری -  دبیر اجرايي بیست و نهمین جشنواره بین المللي خوارزمي 

همكاران دبيرخانه
خانم ها ژيال معماري، مژده حسیني، فرحناز كي كالدوز و آمنه برنگي  

آقايان مهندس علیرضا واحدي، هادي صدرايي، محمد ربیع مهرعلیئي و اسفنديار علي نوري

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

بنیان و اداره سازمان هاي تخصصي بین الملل
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گزارش دبیرخانه
بیست و نهمین 

جشنواره بین المللی خوارزمی
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گزارش دبيرخانه
 بيست و نهمين جشنواره بين المللي خوارزمي 

ــت  ــا بزرگداش ــان ب ــي همزم ــي خوارزم ــنواره بین الملل ــن جش ــت و نهمی ــال بیس ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس ب
ــام شــامخ دانشــمندان،  ــي از مق ــه منظــور تجلیــل و قدردان ــروزي انقــالب اســالمي ب ســي  و هفتمیــن ســالگرد پی
پژوهشــگران، فنــاوران و نــوآوران برتــر داخلــي و خارجــي برگــزار مي شــود. ايــن جشــنواره بــا بیــش از ربــع قــرن 
ــت  ــم و صنع ــاوران و صاحب نظــران عرصــه عل ــان، فن ــن دانش پژوه ــود را در بی ــگاه خ ــداوم توانســته اســت جاي ت
به عنــوان معتبرتريــن رويــداد علمــي و فنــاوري كشــور تثبیــت نمايــد و از حمايــت بســیاري از ســازمان ها، نهادهــا 

و مراكــز علمــي جهــان برخــوردار گــردد.
ــان  ــا پاي ــاه 1394 ت ــرداد م ــداي خ ــوان از ابت ــالم فراخ ــس از اع ــي پ ــي خوارزم ــنواره بین الملل ــه جش  دبیرخان
مهلــت مقــرر در مجمــوع ششــصد و بیســت و هشــت طــرح را در پنــج محــور پژوهشــي پذيــرش نمــوده و ثبت نــام 
ــد و  ــده، چهارص ــت ش ــاي درياف ــوع طرح ه ــانید. از مجم ــام رس ــا را به انج ــي طرح ه ــده الكترونیك ــكیل پرون و تش
ــز دويســت و  ــه شــده اســت. در بخــش خارجــي نی ــاوران داخــل كشــور اراي دو طــرح از ســوي پژوهشــگران و فن
بیســت و شــش طــرح از محققیــن چهــل و چهــار كشــور جهــان كــه از ايــن تعــداد چهــارده طــرح از ســوي ايرانیــان 
ــروه  ــانزده گ ــي در ش ــي و خارج ــاي داخل ــد. طرح ه ــه گردي ــنواره اراي ــن دوره از جش ــه اي ــارج از كشــور ب ــم خ مقی
ــر، مكانیــك، فناوري هــاي شــیمیايي، كشــاورزي و منابــع طبیعــي، علــوم پايــه، زيســت  تخصصــي بــرق و كامپیوت
ــورژي و  ــواد، متال ــوم پزشــكي، م ــر، عل ــاري و هن ــران، معم ــه پزشــكي، عم ــوم پاي ــط زيســت و عل ــاوري، محی فن
ــاوري اطالعــات، مكاترونیــك  ــزار و  فن ــاوري، هوافضــا، نرم اف ــع و مديريــت فن ــو، صناي ــاوري نان ــو، فن انرژي هاي  ن
و طرح هــاي برگزيــده جشــنواره موفــق در تولیــد ملــي بررســي و ارزيابــي گرديــد. هــر گــروه تخصصــي متشــكل از 
اســاتید دانشــگاه ها، مراكــز پژوهشــي و متخصصــان صاحب نظــر در تمامــي زمینه هــا مي باشــند، كــه در ايــن دوره 
بیــش از دويســت نفــر كارشــناس متخصــص بــه بررســي و ارزيابــي طرح هــا پرداختنــد. گروه هــاي تخصصــي پــس 
از ارزيابــي علمــي در مجمــوع تعــداد چهــل و هفــت طــرح را بــه هیــات داوران پیشــنهاد نمودنــد، هیــات داوران نیــز 
پــس از بررســي و ارزيابــي نهايــي طــي چنديــن جلســه تعــداد يــازده طــرح از بخــش داخلــي و نــه طــرح از بخــش 
خــارج از كشــور و ســه طــرح از ايرانیــان مقیــم خــارج از كشــور را بــه عنــوان برگزيــدگان نهايــي انتخــاب نمودنــد.
ــنواره  ــن جش ــت و نهمی ــرح در بیس ــه ط ــا اراي ــه ب ــي ك ــاوران و نوآوران ــگران، فن ــي پژوهش ــه از تمام در خاتم
ــاي  ــاي گروه ه ــا و اعض ــات داوران، روس ــرم هی ــاي محت ــن اعض ــد، همچنی ــركت نمودن ــي ش ــي خوارزم بین الملل
ــته و در  ــه داش ــاركت فعاالن ــا مش ــي طرح ه ــد بررس ــه در فرآين ــي ك ــي همكاران ــي و تمام ــتاد اجراي ــي، س تخصص
برگــزاري مراســم تجلیــل و تقديــر از برگزيــدگان همــكاري نمودنــد، تشــكر و قدردانــي نمــوده، توفیــق روزافــزون 

ــان را از حضــرت حــق خواســتاريم. آن

                                                 دبيرخانه بيست و نهمين جشنواره بين المللي خوارزمي
                                                 اسفند ماه1394
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ف
گروه تخصصيردي

طرح هاي داخلي 
دریافت شده توسط 

دبیرخانه

طرح هاي خارجي و 
ایرانیان مقیم خارج 

از كشور 
 دریافت شده توسط 

دبیرخانه

كل طرح هاي دریافت شده  
داخلي، خارجي و ایرانیان 

مقیم خارج از كشور

61667برق و کامپیوتر1

 زيست فناوري، محیط زيست و2
482472علوم پايه پزشكي

263561فناوري هاي شیمیايي3

257صنايع و مديريت فناوري4

43-43طرح هاي برگزيده موفق در تولید ملي 5

192948علوم پايه6

3535-علوم پزشكي7

23629عمران8

101323فناوری نانو9

413374کشاورزي و منابع طبیعي10

13-13مكاترونیك11

نیك12 471562مكا

191736مواد، متالورژي و انرژي هاي نو13

15621نرم افزار و فناوري اطالعات14

26-26هنر و معماري15

9211هوافضا16

402226628   جمع

 آمار طرح ها

• آمار طرح هاي بيست و نهمين جشنواره بين المللي خوارزمي «
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• طرح هاي برگزيده در بيست و نه دوره جشنواره بين المللي خوارزمي

• كشورهاي شركت كننده در بيست و نه دوره جشنواره بين المللي خوارزمي
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طرح هـاي برگـزيده 
 

• طرح هاي برگزيده داخلي بيست و نهمين جشنواره بين المللي خوارزمي

ف
رتبه گروه تخصصيماهیت پژوهشردي

اول
رتبه 
دوم

رتبه 
جمعسوم

پژوهش بنيادي1
2-11فناوري هاي شیمیايي

زيست فناوري، محیط زيست و علوم 
1-1-پايه پزشكي

پژوهش هاي كاربردي2
3-12مكانیك

11--مواد، متالورژي و انرژي هاي نو

پژوهش هاي توسعه اى3

11--فناوري هاي شیمیايي
11--مواد، متالورژي و انرژي هاي نو

زيست فناوري، محیط زيست و علوم 
1-1-پايه پزشكي

1--1برگزيده موفق در توليد ملي4

35311جمع

• طرح هاي برگزيدگان خارجي و ايرانيان مقيم خارج از كشور بيست و نهمين جشنواره بين المللي خوارزمي
ف

رتبهگروه تخصصيماهيت پژوهشردي
 اول

رتبه 
دوم

رتبه 
جمعسوم

پژوهش هاي بنيادي1

2-11علوم پايه 

1-1-مكانیك 

2-11فناوري هاي شیمیايي

112-كشاورزي و منابع طبیعي

2-11علوم پزشكي

پژوهش هاي كاربردي2
1-1-مكانیك

11--فناوري هاي شیمیايي

11--مواد، متالورژي و انرژي هاي نونوآوري و ابتكار3

36312جمع
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زندگي نامه
 دانشمندان اسالمی
 خوارزمی و ماهانی
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زندگى نامه
ابوجعفر محمد ابن موسي خوارزمى

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

و درجـه دوم بوده اسـت.
نامـش در تمـام فرهنگنامه هـاي جهـان در دانـش رياضـي ثبت شـده و كتابـش به مدت 400 سـال كتاب درس 
رياضـي دانشـگاه هاي اروپـا بـود. آثـار علمـى  خوارزمـى  از حیـث تعـداد كـم ولـي از نفـوذ بي بديـل برخوردارند. 
خوارزمـى  را مي تـوان بنیان گـذار علـم جبـر، به عنـوان رشـته اي متمايـز از هندسـه شـمرد. يكـي از مشـهور ترين 
كتاب  هـاي وي در اروپـا "كتـاب مختصـر در جبـر و مقابلـه" 1 اسـت كـه در قـرن دوازدهـم میـالدي بـه التیـن 
ترجمـه شـد. ايـن كتـاب دربـاره رياضیـات مقدماتـي اسـت. خوارزمـي، اولیـن كسـي بـود كـه اعـداد عالمت دار 
را بـه كار بـرد. او بـراي ايـن كار، اصطالحاتـي را بـه كار مى بـرد و اعـداد منفـي را ناقـص و اعـداد مثبـت را زايد 
مي نامیـد. تـا آن زمـان، كاربـرد حـروف 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 بـه التیـن ترجمـه 
گرديـد باعـث شـد كـه همیـن كلمـه در زبان هـاي اروپايـي بـه معنـاي جبـر بـه كار رود. نـام خوارزمـى  هـم در 
ترجمـه بـه جـاي الخوارزمـى  بـه صـورت الگوريتمـى  تصنیـف گرديـد و الفـاظ آلگوريسـم، لگاريتـم و نظايـر آنها 

در زبان هـاي اروپايـي كـه بـه معنـي فـن محاسـبه ارقـام يـا عالمـا ت ديگـر اسـت، مشـتق از آن مي  باشـد.
كتـاب ديگـر خوارزمى"جمـع و تفريـق بـا عددهاي هنـدي" 2 نـام دارد. اين كتاب باعث شـد تا سیسـتم عددي 
در اروپـا از سیسـتم اعـداد التیـن بـه سیسـتم اعـداد هنـدي )يـا بـه غلـط ارقـام عربـي( تغییـر يابـد. ايـن كتاب 
نخسـتین كتابـي بـود كـه نظـام ارزش مكانـي را بـه نحـوي اصولـي و منظـم شـرح مـي  داد. كتاب هايـي كه وي 
دربـاره ارقـام هنـدي نگاشـته اسـت، بعـد از آن كـه در قـرن دوازدهـم بـه زبـان التیـن منتشـر شـد، انقالبي در 

رياضیـات به وجـود آورد و هـر گونـه اعمـال محاسـباتي را مقدور سـاخت. 
خــوارزمي، دســتي تــوانا در عــلم نــجوم نــیز داشـت. اين دانشـمند شـهیر اسـالم، يكـي از منجمـان دربار 
مأمـون، خلیفـه عباسـي بـود. كتـاب "زيـج السـند هنـد" خوارزمـى  ماننـد سـاير زيج هـا، عـالوه بـر جدول هـاي 
نجومـى  و مثلثاتـي، مشـتمل بـر مقدمـه نسـبتًا مفصـل در علم نجوم اسـت كـه در حكم نجـوم نظري مــي باشد. 

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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ايـن كتـاب نخسـتین اثـر نجـوم بـه زبان عربي اسـت كه بـه  صورت كامـل بر جاي مانده و شـكل جـداول آن از 
جـداول بطلمیـوس تأثیـر پذيرفتـه اسـت. نفـوذ ايـن كتـاب در علوم مغـرب زمین چنـدان زيـاد نبود اما 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 نوبـه خـود مبتني بـر جغرافیاي بطلمیوسـي بـود. اين كتـاب از بعضي جهـات خاصه در قلمرو اسـالم 

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

ابوجعفر محمدبن موسـي خوارزمى  در حدود سـال 850 میالدي مطابق يا 236 هجري قمري درگذشـت .

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

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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زندگى نامه
ابوعبداهلل محمد بن عيسى ماهانى

)275-210 هجری قمری(

ابوعبـداهلل ماهانـى از دانشـمندان مسـلمان ايرانـي اسـت كـه سـال 210 هجـري قمـري در ماهـان كرمـان 
ديده  به جهـان گشـود و حـدود 275 دار فانـي را وداع گفـت. او رياضیـدان، مهنـدس و منجـم ايرانـي قـرن سـوم 

هجـری قمـری )برابـر بـا قـرن نهـم میـالدی( اسـت كـه در بغداد مي زيسـت. 
او پـس از سـپری كـردن دوران كودكـى و فراگیـري مقدمـات علم رياضى و نجـوم، همراه ابوعبـاس نیريزی 
رنـج سـفر را بـه تـن خريـد و از كرمـان راهـى بغـداد مركـز علمـي جهـان اسـالم شـد. ايـن رياضیـدان كرمانى 
بـرای اولیـن بـار هندسـه جبـری را در دوره هـای اسـالمي  بنیـان گذاشـت و بحـث نسـبیت درباره اعـداد گويا و 
مقولـه معـادالت سـه مجهولـي را مطـرح كـرد. رياضى دانـان و بزرگانى چـون عمر خیـام نیشـابوری، ابن يونس، 

ابوعـراق، خواجـه نصیرالديـن طوسـى و ابن نديـم در آثـار خويـش مقـام علمى او را سـتوده اند.
تخصـص اصلـى وى در هندسـه و رياضيـات محـض بـود و آثـار متعـددى در ايـن رشـته ها دارد كه 
مهم تريـن آنهـا تفسـير " المقالـه العاشـره من كتـاب اقليدس"  اسـت كه هـم اكنـون در كتابخانه ملى 
فرانسـه نگهـدارى مى شـود. تشـريح علمـى مقـاالت هنـدى در رياضـى از ديگـر كارهاى ابوعبـداهلل در 
بغـداد اسـت. ماهانـى بخـش عمـده اى از زندگى خـود را صرف سـاختن واژه هـا و اصطاحـات فنى كرد 
و قسـمت هاى مهمـى از اصـول اقليدس را تفسـير و تشـريح كـرد. معادله درجه سـوم را به وى نسـبت 

مى دهنـد كـه در بين دانشـمندان اسـامى بـه معادله ماهانى موسـوم اسـت.

                            )                                      معادلـه ماهانـى(

در مـورد زندگـي ماهانـي اطالعـات زيـادي وجـود ندارد آنچـه مـا از كار او در زمینه نجـوم مي دانیـم بر پايه 
رصدهايـي اسـت كـه ابـن يونـس، يكـي از بزرگ تريـن منجمـان سـده هاي میانـي اسـالم در مصـر در كتـاب 
زيـج كبیـر حاكمـى از  ماهانـي آورده اسـت رصدهايـي كه در سـال هاي 230 تا 252 براي خسـوف و كسـوف و 
قـران زهـره و مريـخ، عطـارد و زحـل انجـام داده  اسـت كـه بـه عبارتي نشـان گر اطالعـات مختصـري در مورد 

سـال هاي حیـات علمـي ماهانـي نیز هسـت . 
ابـن نديـم در كتـاب خـود الفهرسـت،  كـه فهرسـتي ارزشـمند و كامـل از مكتوبات در دسـترس دانشـمندان 
اسـالمي در قـرن دهـم هجـري اسـت  از ماهانـي و نوشـته هاي او نـام بـرده اسـت امـا نه در حـوزه نجـوم بلكه 
در حسـاب و هندسـه. شـايد همـان آشـنايي بـا مسـائل و مشـكالت محاسـباتي در نجـوم انگیـزه توجـه و تعمق 

ماهانـي در رياضیـات بوده اسـت.
برخـي كارهـاي ماهانـي در جبـر تالشـي بـوده اسـت بـراي حـل مسـائل ارشـمیدس كـه عبـارت بـود از 
تقسـیم  كـردن كـره بوسـیله يـك صفحـه بـه دو قطعـه، بـه وجهـي كـه نسـبت حجـم آنهـا مسـاوي بـا عـدد 
معلومـي باشـد. ماهانـي كوشـیده بـود ايـن مسـئله را بـه وسـیله جبـر و مقابلـه حـل كنـد و معادلـه ماهانـي را 
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آورد.  بدسـت 
گفتنـى اسـت كـه ايـن قضیـه و طـرح صـورت مسـئله اولیـن بـار توسـط ماهانـي كه بـه دنبـال حـل معادله 
درجـه سـوم ناقـص بـود مطـرح شـد. بـه همین دلیـل حكیم عمـر خیام كـه خـود از  رياضیدانـان برجسـته جهان 
و در دوران خـود در علـم نجـوم، فلسـفه و فیزيـك، طـب و موسـیقى اسـتاد كاملـى بـوده اسـت در كتـاب جبر و 

مقابلـه خـود از ماهانـي نـام برده و نوشـته اسـت: 
" و امـا از متاخـران يكـي از ايشـان بـه نـام ماهانـي مهندسـي اسـت كـه درصـدد تحلیـل جبـري مقدمـه اي 
برآمـد كـه ارشـمیدس در قضیـه چهـارم از بخـش دوم رسـاله خـود موسـوم به كـره و اسـتوانه به كار برده اسـت.  
او بعـد از تفكـر زيـاد بـه دلیـل سـوق يافتـن بـه سـمت معادلـه اي بیـن كعب هـا و مربع هـا و اعـداد از حـل آن 

بازمانـد و راه حـل ناممكـن اعـالم شـد تـا وقتـي كـه ابوجعفـر خـازن بـا كمـك مخروطي هـا آن را حـل كرد."
هـر چنـد ماهانـي موفـق بـه ارائـه روشـي صحیح بـراي حل مسـئله نگرديـد ولي با سـؤاالتى كـه مطرح كرد 
نسـل های بعـدی عالمـان را بـه تفكـر دربـارۀ آنها واداشـت و به اين شـكل باعث حل شـدن بسـیاری از مسـائل 
شـد و  عمـر خیـام بـه خوبـي بـر ارزش بـاالي ايده هـاي او در حل مسـائل جبـري واهمیـت ايـن گام در حركت 
رو بـه جلـو  آگاه بـود لـذا دربـاه او نوشـت "امـا رياضیـون قديـم غیـر عربى زبـان،  به چیـزی از مقولـه علم جبر 
و مقابلـه پـى نبردنـد و از اطالعـات ايشـان در ايـن بـاب چیـزی بـه مـا نرسـیده ولـى متاخرين آشـنا بـه زبان ما 

اول كسـى كـه بـه نـوع ثالثـى از ايـن چهارده  قسـم بر خـورده اسـت ماهانى مهندس اسـت".
آثار : 

برخـي از آثـار ماهانـي از آسـیب روزگار در امـان ماندنـد بـه خصوص تفسـیر و شـرحي كه بر عناصـر اقلیدس 
نوشـته و نـكات دشـوار آن را روشـن نمـوده بـود. ولـي برخي آثـار و نوشـته هاي او در شـرح قضاياي ارشـمیدس 
و هندسـه كـروي مفقـود شـده و در دسـترس نمي باشـند و بـر اسـاس نوشـته هاي ديگـران از وجودشـان مطلـع 

 . هستیم
فهرسـت آثار او عبارت است از :

• مسـاله فى المشـكل من النسبه يا كتاب النسـبه يا فى النسبه؛
• مقاله فى معرفه السـمت الی سـاعه اردت و فى ای موضع اردت )در اسـتانبول موجود اسـت(؛ 

• تفسـیر المقاله العاشـره من كتاب اقلیدس )در كتابخانه ملى فرانسـه موجود اسـت(؛
• شـرح مقاله پنجم كتاب اصول اقلیدس )در الفهرسـت ابن نديم و كشـف الظنون( ؛

• شـرح مقاله دوم كتاب كره و اسـتوانه ارشـمیدس )خیام در جبر المقابله(؛
• فى سـت و عشـرين شـكال من المقاله االولى من اقلیدس التیى لما يحتاج فى شـیى منها الى الخلف؛

• اصالح كتاب ماناالوس فى االشـكال الكريه؛
• زيج )محمد بن ابوبكر فارسـى در زيج ممتحن مظفری كه نسـخه آن در كمبريج موجود اسـت(؛

• عروض كواكب؛
• كتاب در بیان بیسـت و شـش قضیه از كتاب اقلیدس )كه محتاج به برهان خلف نیسـتند(؛

امروز بنايى با نام ونشـان اين دانشـمند مسـلمان ايراني زيب و زيور دانشـكده رياضى كرمان است.

زندگي نامه دانشمندان اسامى 
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ــتمرار  ــه اس ــت ك ــور اس ــي كش ــنواره  علم ــن جش ــي معتبرتري ــي خوارزم ــوان و بین الملل ــنواره هاي ج كانجش
بیســت و نــه ســاله برگــزاري ســاالنه آن از افتخاراتــي اســت كــه در كارنامــه ســازمان پژوهشــهاي علمــي و 

صنعتــي ايــران بــه ثبــت رســیده اســت. 
ــد  ــه مي توانن ــتند ك ــالمي هس ــن اس ــري میه ــوي و فك ــرمايه هاي معن ــنواره از س ــن جش ــدگان اي برگزي
ــدار و خدمــت  ــان در مســیر توســعه پاي ــي دانش بنی ــش پژوهــي و كارآفرين ــاوري و دان الگــوي پشــتكار ، خودب

ــه باشــند . ــه جامع ب
ــا  ــي ب ــنواره هاي خوارزم ــف جش ــاي مختل ــدگان دوره ه ــاط برگزي ــب ارتب ــه موج ــكلي ك ــاد تش ــرح ايج ط
ــه  ــا اينك ــود ت ــده ب ــرح ش ــي مط ــي خوارزم ــنواره بین الملل ــه جش ــش در دبیرخان ــال ها پی ــود از س ــر ش يكديگ
ــت و  ــات موســس شــكل گرف ــدگان جشــنواره ، هی ــي از برگزي ــا همراهــي و همفكــري جمع در ســال 1390 ب
ــردم  ــازماني م ــوان س ــون به عن ــت كان ــره و ثب ــات مدي ــنامه  و تشــكیل هی ــن اساس ــراي تدوي ــات الزم ب اقدام
ــه انجــام رســید و در تاريــخ 94/3/3 آگهــي تاســیس آن در روزنامــه رســمي انتشــار  نهــاد در وزارت كشــور ب
ــى و  ــنواره های بین الملل ــدگان جش ــن برگزي ــر بی ــاط موث ــاد ارتب ــون ايج ــن كان ــي اي ــت اصل ــت. ماموري ياف
جــوان خوارزمــى و بهره منــدي از توانمندي هــاي ايــن پیشــگامان علــم و فنــاوري در توســعه علمــي و 

ــاوري كشــور اســت.  ــاي فن ارتق
ــنواره های  ــف جش ــاي مختل ــدگان دوره ه ــون از برگزي ــن كان ــره اي ــات مدي ــا و هی ــات امن ــای هی اعض
خوارزمــى )جــوان و بین المللــى( انتخــاب شــده اند و اهــداف ايــن كانــون را در چنــد محــور مي تــوان 

ــرد :  ــه ك خالص
ــي و  ــش فن ــي از دان ــه فضــاي كســب و كار و ارزش آفرين ــدگان به منظــور ورود ب ــازي برگزي ● توانمندس

مالكیــت فكــري و معنــوي؛
ــاوري در  ــگان فن ــاي نخب ــي و خالقیت ه ــت علم ــتر از ظرفی ــدي بیش ــتاي بهره من ــازي در راس ● بسترس

ــت؛ ــاوري و صنع ــم، فن ــه عل ــور در زمین ــتگي هاي كش ــش وابس ــا و كاه ــع كمبوده ــايل و رف ــل مس ح
ــه  ــي، زمین ــي، مهارت ــطح علم ــای س ــدف ارتق ــا ه ــاوران ب ــن فن ــر بی ــي مؤث ــبكه ارتباط ــاماندهي ش ● س

ــوآوري. ــش و ن ــج پژوه ــازي نتاي ــي و تجاري س ــد، كارآفرين ــتغال مول اش

معرفى كانون برگزيدگان جشنواره خوارزمي
 

كانون برگزيدگان جشنواره خوارزمي
 به عنوان يك سازمان مردم نهاد )سمن(
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