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بسم الله الرحمن الرحیم

 َوَل َتْعَجلْ بِالُْقـْرآنِ ِمْن  فَتَعـالَى اهللُ الَْمِلُك الَْحقُّ
 ِزْدِني ِعْلمًا؛ َقْبلِ َأنْ  ُيْقَضى ِإلَْيَك َوْحُيهُ َو ُقلْ َربِّ
پـس بلنـد مرتبـه و بزرگـوار اسـت خدايـي كـه به 
حـق و راسـتي پادشـاه ملـك وجـود اسـت  و تو اى 
رسـول پيـش از آنكـه وحـى قـرآن تمـام و كامـل به 
تـو رسـد در )تـاوت و تعليم( آن شـتاب مكن، و بگو  

پـروردگارا، بر دانشـم بيفزاى.
سوره مباركه طه - آيه 114
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پیامرب خدا صىل  الله  علیه و  آله و سلّم:

اَجَوُدُکم ِمن بَعدی َرُجٌل َعِلَم ِعلمًا َفَنَشَر ِعلَمُه؛

كـه  اسـت  مـن كسـى  از  پـس  بخشـنده ترين شـما 
دانشـى بيامـوزد آنـگاه دانـش خود را گسـترش دهد.
ميزان الحكمه، ح13825
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سخن دبير

به نام خداوند حكیم 

ــروت  ــه دارد. ث ــعه يافت ــورهاي توس ــي كش ــي و صنعت ــعه علم ــژه اي در توس ــش وي ــوآوري نق ــش و ن پژوه
ــه  ــه ب ــروزه توج ــت. ام ــا اس ــاني آن ه ــري و انس ــوي، فك ــرمايه هاي معن ــورها، س ــن كش ــي اي ــی حقیق و داراي
ســرمايه هاي انســاني يكــي از مهم تريــن معیارهــای توســعه پايــدار و يكــي از عناصــر اصلــي بقــاي ســازمان ها 

ــه شــمار مــي رود. ب
ــه  ــوآوري و اراي ــرای ن ــش ب ــاني و قابلیت ــرمايه  انس ــاده س ــادي، ارزش فوق الع ــاي اقتص ــان بحران ه در زم
روش هــاي پیشــرفته ســازماندهي، بیــش از پیــش قابــل درک اســت. لــذا يــك اقتصــاد دانــش بنیــان بــر كیفیــت 

بــاالي ســرمايه انســاني اســتوار اســت. 
ســازمان پژوهش هــاي علمــي و صنعتــي ايــران، حفــظ پويايــي و ظرفیت هــای جشــنواره بین المللــي 

ــد.   ــود می دان ــات خ ــاني كشــور را مايــه مباه ــي ســرمايه هاي انس ــي در شناســايي و معرف خوارزم
در ســی و يــك ســالی كــه از آغــاز برگــزاری جشــنواره بین المللــي خوارزمــي می گــذرد تا كنــون 774 طــرح 
ــاوران  ــگران و فن ــوآوري از  پژوهش ــراع و ن ــعه اي و اخت ــاي توس ــردي، طرح ه ــادي و كارب ــاي بنی از پژوهش ه
داخــل كشــور و 208 طــرح از محققــان خارجــي و پژوهشــگران ايرانــي مقیــم خــارج  شناســايي و معرفــي شــده 
اســت. بــا توجــه بــه اينكــه بســیاری از ايــن طرح هــا بــه صــورت گروهــی و بــا مشــاركت چنديــن نفــر بــه انجــام 
ــن  ــانی  اي ــری و انس ــرمايه های فك ــی از س ــه اجتماع ــه چ ــود ك ــرآورد نم ــوان ب ــی ت ــادگی م ــه س ــیده اند ب رس

ــام ايــن جشــنواره وزيــن علمــي گــرد آمده انــد و مــا ايــن توفیــق را بســیار قــدر می دانیــم. كشــور بــر حــول ن
ــه كشــور نمــادی از  ــا پذيــرش صــد و ســی و ســه طــرح از دانشــمندان چهــل و ن ــن دوره از جشــنواره ب اي
اثر بخشــي ايــن جشــنواره درگســترش تعامــات علمــي بــا دانشــمندان صاحــب نــام دنیــا و ارتقــاي ســطح علمــي 
و فنــاوري داخــل كشــور اســت. بــه همیــن دلیــل بــر آن شــديم بــرای معرفــی گســترده تر و نمايــش پیشــینه و 
رونــد تحــوالت و دســتاوردهای ســی ســال برگــزاری ايــن جشــنواره معتبــر در ســطح بین المللــی، ويــژه نامــه ای 
بــه زبــان انگلیســی تدويــن و منتشــر نمايیــم كــه خوشــبختانه ايــن مهــم نیــز بــه انجــام رســید و خــدا را بابــت 

ايــن توفیــق سپاســگزاريم. 
ــم  ــم و امیدواري ــكر گزاري ــران ش ــاوری اي ــم و فن ــه عل ــگران عرص ــت تاش ــراي موفقی ــال را ب ــد متع خداون

ــان آورد.  ــه ارمغ ــه ب ــرای هم ــش را ب ــت و آرام ــح ، امنی ــم، صل ــدگان راه عل ــمندان و پوين ــتاورد  انديش دس

فرج اله مهنازاده
دبير سي و یکمين جشنواره بين المللي خوارزمي
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طــرح هـاي برگزیده
سی و یکمین جشنــواره 

بین المللی خــوارزمی



سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمـی 8

● عنــوان طــرح: نقــش موثــر در مــدون ســاختن معمــاری ســنتی ایــران بــا رویکــرد طراحــی 
ــی ــوش در هنرهای قدس نق

● پژوهشگر: استاد حسین ُزَمرشیدی
● تخصص: معماري سنتي ایران

● موسسه علمي : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي

چکيده طرح:  
اسـتاد حسـین زمرشـیدي، از پیشكسـوتان معماري سـنتي و طراحي نقوش، در سال 1318 درشهر مشـهد متولد شد. در بیست 
و چهـار سـالگی بـه تهـران آمد و در آزمون اسـتادكاری هنرسـتان صنعتی تهـران )ايران و آلمان( پذيرفته شـد و هم زمان در رشـته 
سـاختمان درس خواند. در سـال 1350 به آلمان رفت و در رشـته سـاختمان و تربیت دبیر فنی دانش آموخته شـد. پس از بازگشـت 
بـه وطـن به عنوان معلم رشـته سـاختمان در هنرسـتان تهران بـه كار ادامـه داد و كتاب های درسـی متعددی برای هنرسـتان های 
كشـور تالیـف كـرد و سـپس عضـو هیات علمـی دانشـگاه گرديد. اين اسـتاد كوشـا و فعال عـاوه بر تدريـس، با مطالعه مسـتمر،  
پژوهـش و بازديـد از بناهـای تاريخـی در سراسـر كشـور و جمـع آوري اطاعـات از مسـاجد و بناهای ارزشـمند معماری ايـران در 
زمینه هـاي مختلفـی چـون دوره تاريـخ، نـوع طـرح و چگونگی اجـرا موفق به تالیـف آثاری برجسـته و كم نظیر در معماری سـنتی 
اسـامی ايران گرديد و با مكتوب كردن ظرايف و ريزه كاری های بسـیار، دانش شـفاهی و مهارت دسـت معماران بزرگ درگذشـته 
ايـن سـرزمین را بـرای آينـدگان ثبـت و مسـتدام نگه داشـت. او به معماري سـنتي و غني ايراني عشـق مـي ورزد و با ايـن تالیفات 

مجموعـه ای گرانقـدر و ماندگار بـه جامعه علمي ايـران تقديم كرد. 
حسـین زمرشـیدی رتبه دانشـیاري و سپس اسـتادي خود را از دانشكده معماري و شهرسـازي دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي 
دريافـت نمـوده اسـت و همـواره  بـا  اشـتیاق در آموزش دانش پژوهان و ثبت دانشـی كه در ذهـن و نگاه و دسـت های  او به امانت 

گذاشته شده اسـت مي كوشد.  
آثار و تالیفات اين اسـتاد برجسـته شـامل نگارش ده ها مقاله ، چهارده كتاب فاخر در باب معماری اسـامی، تدوين كتاب هاي 
درسـی متعـدد در زمینه سـاختمان و نقشـه كشـی و همچنیـن خلق تابلوهای ارزشـمند و منحصر بـه فرد از نقوش و كاشـی معرق 
اسـت كـه عناويـن برخـی ازكتاب هـا عبارت اسـت از : مسـجد در معمـاري ايـران ، گنبـد و عناصر طاقی ايـران ، طـاق و قوس در 
معمـاري ايـران ، گـره چینـي در معماري اسـامي و هنرهاي دسـتي ، سـه جلد كتاب كاشـي كاري ايـران شـامل : گلچین معقلي، 
گـره معقلـي و خـط معقلي ، عناصر و جزئیات ، معماری ايران دو جلد در مصالح شناسـی سـنتی و اجرای سـاختمان با مصالح سـنتی ، 
نقـش آجـر و كاشـي در نمـاي مدارس ، تكنولوژی گچ بـری و گچ كاری ، پیوند و نـگاره در آجر كاري، آثار معماری قدسـی )مجموعه 

مقاالت(.
 عناوین و  افتخارات: 

 عضـو سـابق كمیتـه فرهنـگ و تمدن اسـام و ايران )شـوراي عالي انقـاب فرهنگي(، چهـره ماندگار در عرصه معماری سـنتی كشـور 
در سـال 1381، دريافـت نشـان درجـه سـه دانـش از رئیس جمهـور وقت در سـال 1383، دريافـت عنوان پديـد آورنده هنرهای قدسـی و الهی 
معماری و تقدير رئیس جمهور وقت برای عنوان خادم برگزيده قرآن كريم در سـال 1387، عنوان اسـتاد نمونه و ممتاز كشـور در سـال 1387، 
دريافـت تقديـر رئیـس جمهـور و عنوان معلم ماندگار ايران در سـال 1388، دريافت نشـان همای هنر به عنوان هنرمند شـاخص و پیشكسـوت 
معمـاری از سـازمان میـراث فرهنگی. اسـتاد حسـین زمرشـیدی در معماری، كاشـی كاری و نماسـازی گنبد آرامـگاه خواجه ربیع، آرامگاه شـیخ 
مومـن اسـترآبادی )گنبدسـبز(، نوسـازی آرامگاه امامـزاده محروق، نوسـازی آرامگاه عطار نیشـابوری، نوسـازی آرامگاه شـیخ احمد جامی نقش 

داشـته اسـت. كتابخانه شـخصی و آثار و نقوش بسـیار زيبای اسـتاد وقف كتابخانه و موزه ملی ملك آسـتان قدس رضوی شـده اسـت. 

 برگزیده  ویژه
  گروه تخصصی معماری و شهرسازی
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● عنــوان طــرح: طراحــی و ســاخت کاتالیزورهــای انتخابگــر بــر پایــه ترکیبــات 
مزوحفــره منظــم و کاربــرد آن هــا در تبدیــات شــیمیایی

● پژوهشگر: دکتر بابک کریمی
● موسسه  همکار: دانشگاه تحصیات تکمیلی علوم پایه زنجان

چکيده طرح:  
ــاختارهای  ــا س ــب ب ــل تركی ــش از چه ــد )بی ــم جدي ــره منظ ــزو حف ــات م ــق تركیب ــرح خل ــن ط در اي
ــه  ــات و ارائ ــن تركیب ــرد اي ــت. كارب ــه اس ــورت گرفت ــون( ص ــای گوناگ ــی و تقارن ه ــیمیايی و فیزيك ش
ــات  ــن تركیب ــتفاده از اي ــا اس ــون ب ــو گوناگ ــل ن ــن نس ــای ناهمگ ــه كاتالیزوره ــرای تهی ــد ب ــم جدي مفاهی
در عرصــه جهانــی توســعه يافتــه اســت كــه شــامل )1( طراحــی وســاخت انــواع اورگانــو_ ســیلیكاهای مزوحفــره 
ــر  ــای ب ــژه مزوحفره ه ــه وي ب  )Periodic Mesoporous Organosilicas, PMOs ( ــی  تناوب
 Ordered( طراحــی وســاخت انــواع كربن هــای مزوحفــره منظــم )پايــه كالبــد مايــع يونــی ايمیدازولیــوم، )2
)3( طراحــی وســاخت  و گوگــرد،  نیتــروژن  Mesoporous Carbon( جديــد حــاوی هترواتم هــای 

ــات در  ــن تركیب ــرد اي ــد و كارب ــم )Ordered Mesoporous Polymers( جدي ــره منظ ــپارهای مزوحف بس
ــوده، جداســازی و الكتروشــیمی اســت. ــی و زيســت ت ــات مهــم شــیمی آل ــزوری و تبدي حوزه هــای كاتالی

 تربیـت بیـش از نـوزده دانـش آموختـه دكتـری و پنجاه و يك دانش آموخته كارشناسـی ارشـد نقش به سـزائی 
در بومی سـازی و شـكل گیری مكتـب مزوحفـره در كشـور و در میـان انديشـمندان شـیمی داشـته اسـت. مطالعـه 
و بررسـي اثـر موازنـه خـواص فیزيكـی- شـیمیائی تركیبـات مزوحفـره منظـم سـاخته شـده در كنتـرل انتخابگری 
واكنش های شـیمیايی برای دسـتیابی به نسـل جديـدی از كاتالیزورهـای هوشـمند )Smart Catalysis(، طراحی 
و سـاخت نانـو رآكتورهـای شـیمیايی بـر پايـه تركیبات مزوحفـره منظم، اسـتفاده از كربن هـای غنی از نیتـروژن به 
عنـوان كربوكاتالیـزور و بسـتر بـرای تثبیـت فلـزات مختلـف، بررسـی اثـرات هم افزايـی درون كانال هـای كاتالیزور 
در تركیبـات مزوحفـره چنـد عاملـی و اسـتفاده از تركیبـات مزوحفـره برای تثبیـت كاتالیـزور نامتقارن و بررسـی اثر 
محبـوس شـدن در بهبـود انانتیوگزينـی ايـن كاتالیزورهـا از مهم تريـن پژوهش هـای انجـام شـده در ايـن طـرح در 

طـی پانزده سـال گذشـته بوده اسـت.

رتبه اول پژوهش های بنيادی
گروه تخصصی فناوری های شيميایی     

Periodic Mesoporous Organosilica (PMO)

N N Si(OMe)3(MeO)3Si

(MeO)4Si

( EtO
)4 S i

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

Template+PolymerMesoporous Silica
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رتبه اول پژوهش های کاربردی
گروه تخصصی برق و کامپيوتر

● عنوان طرح: سامانه موقعیت یاب زمین پایه 
● سازمان مجری: دانشگاه صنعتی مالک اشتر

● نماینده: مهندس احیا یاوری
● همکاران: مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر

چکيده طرح:  
  م   وموقعیت يابـی، ناوبـری و زمان سـنجی از نیازهـای ديريـن بشـری و يكـی از اركان جوامـع اطاعاتـی آينـده 
 به شـمار مـی رود.  بـراي پاسـخگويي بـه ايـن نیـاز، سـامانه هاي مختلفـي از جملـه سـامانه های زمیـن پايـه نظیـر

OMEGA و Loran-C  و ســامانه های فضاپايــه نظیــر IRNSS Beidou, GPS, GOLANSS ، توســعه 

ــوان  ــه عن ــروزه ب ــه آن eLoran ام ــود يافت ــي Loran-C  و نســخه بهب داده شــده اســت.  ســامانه موقعیت ياب
يــك ســامانه محلــي در بســیاري از كشــورهاي جهــان تعبیــه شــده و بــه كاربــران محلــي خدمــات ارايــه مي دهــد.

     طـرح LPS  بـه منظـور بومی سـازی فنـاوری و ايجـاد يـك سـامانه موقعیت يابـی، ناوبری و زمان سـنجی ملی 
بـرای ايـران تدويـن گرديـده اسـت. تمامـی فناوری هـای الزم از جملـه: فرسـتنده ، گیرنـده، سـامانه های كنتـرل، 
سـامانه های شبیه سـازی و طراحـی را توسـعه داده و نتايـج طـرح شـامل )و نـه محـدود بـه آن( موارد زير بـوده  كه 

بـرای اولیـن بار در كشـور انجام شـده اسـت: ا
● پژوهش و ساخت فرستنده راديوئی با دو نوع فناوری،

● سوئیچینگ پانزده كیلوواتی و يك مگاواتی،
● نیم موج با ماژول پايه چهارصد آمپری قابل موازی سازی برای ساخت فرستنده ها تا چهار مگاوات،

، HCG 64 سامانه كنترل و زمان بندی فرستنده برای كنترل تا ●
● پژوهش و ساخت گیرنده و آنتن های گیرنده )به چند روش( ،

،eLoran شبیه ساز سیگنال ●
● سامانه نرم افزاری همزمان سازی و كنترل سامانه،
● سامانه طراحی زنجیره و تخمین پوشش زنجیره.
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رتبه دوم پژوهش های کاربردی
گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبيعی

● عنـوان طـرح: بومی سـازی و بهبـود عملکـرد و رفتـار کلنی هـای زنبـور عسـل بـا اسـتفاده از 
ملکه هـای اصـاح شـده ایرانـی

● سازمان مجری: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور )سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی(
● پژوهشگر: دکتر غامحسین طهماسبی

● همـکاران: رحیـم عبـادی، محمـد بابایـی، ناصـر تـاج آبادی، هوشـنگ افـروزان، حامـد رضایی، 
عیـن اهلل سـیفی و نادر مشـایخی

● موسسه های همکار: وزارت جهاد کشاورزی- معاونت امور تولیدات دامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

چکيده طرح:  
با توجه به وابستگی های زنبورعسل به محیط اطراف خود و نیز خصوصیات رفتاري و بیولوژيكي زنبورعسل، در 
مناطقي كه اين حشره بومی بوده و از میلیون ها سال پیش در آنجا زندگي كرده، مناسب ترين راهكار اصاح نژادي 
استفاده از توده يا نژاد بومي همان منطقه و تاش براي بهبود خصوصیات تولیدي و رفتاري آن توده است. لذا، با توجه 
به اينكه زنبورعسل ايرانی میلیون ها سال قبل از انسان در اين منطقه می زيسته اصاح نژاد زنبورعسل ايرانی به عنوان 
راهكار اصلی برای صنعت زنبورداری انتخاب شد. ابتدا در طی مطالعه ای در اوايل دهه 1370 با استفاده از خصوصیات 
مرفومتريك و پروتئین های بدن، پايداری و بقای اين نژاد در ايران و وجود سه جمعیت متمايز آن به اثبات رسید. سپس 
در طرح اصاح نژاد زنبورعسل ايرانی برای بهبود صفات عملكردی و رفتاری اين نژاد تاش شد. در سال 1377 پس از 
ارزيابي صفات تولید عسل، رفتار بچه دهی، رفتار تهاجمي، روی پنج هزار كلنی زنبورعسل در استان های تهران، مركزی، 
اصفهان و قزوين با استفاده از روش سطوح حذفي مستقل حدود 20% كلني هاي برتر انتخاب و براي ادامه طرح خريداري 
و به موسسه تحقیقات علوم دامي كشور منتقل گرديد . پس از آن تا سال 1396 و در طی چهارده نسل با ارزيابی صفات 
تولید عسل، رفتار دفاعی و رفتار بچه دهی در پايان هر سال يكصد كلنی برتر به عنوان كلنی های مادری و چهل كلنی 
برتر به عنوان كلنی های پدری انتخاب و برای تاسیس نسل بعد مورد استفاده قرار گرفت.  با توجه به نتايج حاصل از اين 
طرح در طي چهارده نسل،  مقايسه میانگین سه نسل اول و سه نسل آخر طرح نشان داد كه تعداد شاخون كلنی ها از  
1/59 به 0/08 و  تعداد نیش كلنی ها از 13/96 به 1/057كاهش يافته است. به عبارت ديگر اين دو صفت در طی چهارده 
نسل بیش از ده برابر بهبود يافته اند. همین مقايسه نشان دهنده اين است كه صفت تولید عسل نیز افزايشی در حد سه 
برابر داشته است. روند ژنتیكی و فنوتیپی صفات بچه دهی، رفتار دفاعی و تولید عسل در نسل های ياد شده نشان  دهنده 
جهت گیری صحیح و بهبود صفات مورد نظر در سال های انجام طرح است. عاوه بر روند ژنتیكی و فنوتیپی مطلوب 
صفات تولید عسل رفتار دفاعی و رفتار بچه دهی در كلنی های طرح، ملكه حاصل از اين كلنی ها در نسل های متفاوت 
در زنبورستان های بخش خصوصی با ملكه شاهد و در كلنی های يكسان و مديريت مشابه مورد مقايسه قرار گرفت كه 

نتايج حاصل نشان دهنده برتری ملكه های طرح دراغلب صفات تحت بررسی بود.



سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمـی 12

رتبه سوم پژوهش های کاربردی
گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبيعی

     
● عنوان طرح: معرفی ارقام جدید و برتر گل داودی خوشه ای، باغچه ای و شاخه بریده

● سازمان مجری: پژوهشکده گل و گیاهان زینتی
● پژوهشگر: دکتر محمدرضا شفیعی

● همکار: امیر عربی
● موسسه همکار: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکيده طرح:  
جنس داودي chrysanthemum  با صد و شصت گونه از خانواده Astraceae به لحاظ تنوع باالي شكل و 
رنگ به عنوان يكي از مهم ترين گل هاي شــاخه بريده و گلداني در سطح جهان مي باشد. گل داودي در دهه هفتاد 
میادي در صدر تولید گل جهان قرار داشــت و در دهه نود اين گل پس از رز در مقام دوم تولید جهاني قرار گرفت. 
كشور ما چنانچه دو مانع تولید در سراسر سال و ارايه ارقام جديد را بر طرف نمايد شرايط بسیار مساعدي براي تولید 

و صادرات داودي دارد. 
بـر ايـن اسـاس و بـا هـدف معرفـي ارقـام جديـد داودي براي توسـعه صـادرات گل كشـور، طـرح تحقیقاتي دو 
رگ گیـري بیـن ده كلـون داودي بـه منظـور  ايجـاد تنوع در توده هـاي داودي اجرا گرديد. هر سـاله پـس از انتخاب 
والديـن، انجـام عملیـات اختـه كـردن، ايزولـه كـردن و دو رگ گیـري و كشـت بـذور هیبريـد حاصـل، در گلخانه و 
سـپس در سـال بعـد انتقـال نشـاهاي حاصـل از بـذر بـه زمیـن، ارزيابي بـر اسـاس بیسـت و دو صفت تاكید شـده 
در دسـتورالعمل بین المللـي UPOV بـراي آزمون هـاي تمايـز يكنواختـي و پايـداري گل داودي انجـام گرديـد. بـا 
تكـرار ايـن فرآينـد در نهايـت موفق به دسـتیابي به حدود هشـتصد نوع جديـد گل داودي گرديديم كه خوشـبختانه 
پـس از تاسـیس موسسـه تحقیقـات ثبـت و گواهـي بـذر و نهال، كار ثبت ششـصد نـوع برتر آغـاز و با تايیـد تمايز، 
يكنواختـي و پايـداري آن هـا و پـس از نام گـذاري بـه عنوان نخسـتین ارقام اصاح شـده كشـور به ثبت می رسـند .
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رتبه اول طرح هاي توسعه اي
گروه تخصصی برق و کامپيوتر

● عنوان طرح: سامانه انتقال نوری POTN ترابیتی
● سازمان مجری: شرکت سامانه های نوآوری و ارتباطات سینا

● نماینده: دکتر لطف اله بیگی
● همکاران: مصطفی نوربخش، جال هادیان و محمد علی کلخورانی

● موسسه همکار: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکيده طرح:  
سـامانه انتقـال نـوري POTN ترابیتـی بـا فنـاوری Coherent با ظرفیت ارسـال يك صد گیـگا بیت روي هر 
طـول  مـوج يـك دسـتگاه منعطـف، قابل ارتقـا و اقتصـادي براي كاربرد در سـطح هسـته، متـرو و ارتبـاط ناحیه ای 
شـبكه های زيرسـاخت ارسـال داده اسـت. ايـن سـامانه بـراي ظرفیـت 9.6Tb/s  طراحـي و تولیـد شـده اسـت و 
قابـل  اسـتفاده در توپولوژی هـای نقطـه  به  نقطه، حلقه و مش اسـت. اين سـامانه، قابلیت انـــتقال هم زمــــان 96 
به واسـطه  نه  ما يـن سـا ا راسـت،  دا كانـال100Gb/s  )بـه شـكل OTU4( به وسـیله فنـاوری Coherent را 
سیگنـال هــاي  مختلـف  نـواع  ا زمـان  هـم  رســـال  ا و  تجمیـع  مـكان  ا  Muxponder ز  ا اســتفاده 
100GEFE، GE 10GE,100GE (Ethernet , )STM-1, STM-4  STM-16,STM-64(SDH( را در كنـار هم، 

تحـت اسـتاندارد)G .709(وOTN و بـه همراهFEC  فراهـم می آورد. 
فنـاوری  از  اسـتفاده  بـا   )Regeneration( الكتريـكال  بازسـازي  بـدون  ارسـال  فاصلـه  به عـاوه، حداكثـر 
Coherent وSDFEC ، 2400 كیلومتـر اسـت. سـامانه انتقـال نـوري POTN، مدل  ST-6700 يك سـامانه با 

قابلیـتROADM بـا درجـه نه اسـت كه منجر به منعطف شـدن و اسـتفاده بهینه از ترافیك شـبكه خواهد شـد و 
امـكان Add/Drop بـراي هـر يـك از گره هـاي شـبكه قابل پیاده سـازی اسـت. از ديگـر قابلیت های ايـن تجهیز 
مي تـوان بـه پشـتیباني از حفاظـت در سـمت كانال و الين اشـاره كـرد، كه اجازه سـويیچ خودكار عملیـات به كارت 
دوم محافـظ بـراي جايگزينـي در زمـان بـه وجود آمدن مشـكل بـراي كارت اصلـي را فراهم مي كنـد. ضمن آن كه 
در ST-6700 هركـدام از بخش هـای پـاور و كارت هـای كنترل به شـكل دوتايـي )اصلي و محافظ( طراحی شـده اند 

تـا درصورتی كـه بخشـي دچار مشـكل شـد، خللـي در عملكرد سـامانه به وجـود نیايد. 
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رتبه اول طرح های توسعه ای
 گروه تخصصی مکانيک

     
 MAP2B  عنوان طرح: طراحی و ساخت توربین گاز ●

● سازمان مجری: شرکت مهندسي و ساخت توربین مپنا 
● نماینده: مهندس مرتضی نظام آبادی

چکيده طرح:  
توربین گاز MAP2B به طور كامل در شركت مهندسي و ساخت توربین مپنا، طراحي، ساخت و بهره برداري گرديده 
است. طراحي به روز و فناوري هاي استفاده شده، توان جديد اين توربین را در شرايط استاندارد ايزو به MW 185 و بهره وری 
آن را به 36.4% افزايش داده است. اين خصوصیات جديد توربین گاز، به گروه مپنا اجازه داده است كه فرآيند هاي تركیبي 
كاس E را تا بهره وری 55% عرضه كند.  اين دستاورد، قابلیت پیاده سازي بر روي توربین هاي گازي هم خانواده و در حال 
بهره برداري را دارد و در همان مدت زمان تعمیرات اساسي واحد صورت مي پذيرد. عمر قطعات و بازه تعمیراتي آنها نیز از سی 

و سه هزار ساعت كاركرد معادل به چهل و يك هزارساعت افزايش مي يابد. 
عاوه بر توان تولیدي بیشتر، كاهش مصرف سوخت گاز طبیعي ساالنه به میزان بیست میلیون متر مكعب به ازاي هر يك 

واحد توربین گازي و كاهش چهل هزار تن تولید گاز گلخانه اي CO2، نتیجه عملي استفاده از اين طرح مي باشد. 
تغییرات طراحي و ساخت بر روي توربین گاز جديد MAP2B نسبت به نسخه هاي قبلي اين خانواده شامل اين موارد 

است:
● باز طراحي سه بعدي ايرفويل پره هاي كمپرسور و توربین، 

● باز طراحي سامانه خنك كاري و انتقال حرارت پره هاي توربین ،
● باز طراحي المان هاي سامانه هواي ثانويه توربین )سیلینگ و كولینگ(، 

● تغییر طرح ياتاقان سمت كمپرسور، 
● استفاده از مواد جديد براي پره هاي توربین، 

● استفاده از پوشش هاي پیشرفته بر روي مسیر گاز داغ. 
   تیم طراحي و توسعه توربین جديد، اقدام به طرح ريزي و اجراي آزمون جامع اين محصول با استفاده از ابزار دقیق و 
حسگرهاي داده برداري ويژه و ادوات اندازه گیري پیشرفته استاتیك و دينامیك روي نمونه پروتوتايپ محصول در واحد شش 

گازي نیروگاه پرند نموده است. اين آزمون ها 
ضمن ثبت پارامترهاي گوناگون در اجزاي 
توربین در حال كار )شامل متغیرهاي دما، 
فشار، دبي جرمي و جريان، سرعت، لقي 
و ارتعاش(          نه  تنها محصول جديد را صحه 
گذاري و رفتار آن را پايش مي كنند، بلكه 
توسعه  ابزارهاي  و  محاسباتي  كدهاي 
يافته بومي حین طراحي اين ماشین را نیز 

اعتباردهي نموده است.
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رتبه دوم طرح های توسعه ای
 گروه تخصصی مکانيک

● عنوان طرح: بسته تزریق پساب واحدهای نمک زدایی
● سازمان مجری: شرکت کاوش صنعت توس

● نماینده: مهندس علیرضا ناصری حسینی

چکيده طرح:  
 نفت خام در هنگام خروج از چاه همراه با آبی است كه در آن مقداري از نمك ها به صورت محلول وجود دارد. 
میزان آب نمك خروجی از چاه های نفت به تدريج و با گذشت زمان افزايش می يابد كه بدلیل كاهش حجم گاز و 
نفت استخراج شده از چاه و درنتیجه باال آمدن سطح آب شور است. هدف از نمك زدايي حذف و يا تقلیل دادن میزان 
نمك همراه نفت تا میزان هشت پوند در هزار بشكه) 8P.T.B( مي باشد. كاهش خوردگی در تاسیسات نفتی، كاهش 
انسداد تجهیزات، محافظت از عملكرد كاتالیست ها، بهبود كیفیت نفت خام، استفاده از حداكثر حجم لوله ها و ظرفیت 
پااليشگاه ها و جلوگیری از هدر رفت انرژی مصرفی در پااليشگاه ها از جمله مزايای واحدهای نمك زدايی است. آب 
نمك خروجی برای تصفیه و جداسازی ذرات نفت موجود، وارد سامانه تصفیه پساب شده و سپس با فشار مناسب به 
چاه های مرده موجود در اطراف واحد تزريق می شود. واحدهای تصفیه پساب آلوده به نفت شامل تجهیزات اصلی زير 
 ،100 ppm 1000 به حدودppm می باشند: هیدروسیكلون به منظور جداسازی قطرات نفت همراه با آب از حداكثر
ناتشل فیلتر به منظور تكمیل جداسازی قطرات نفت همراه با آب در هیدروسیكلون به كمتر از   ppm 25 و جداسازی 

ذرات جامد بزرگتر از يكصد میكرون، تانك ذخیره پساب، پمپ های بوستر و پمپ های اصلی. 
بسته تزريق پساب شركت كاوش صنعت توس با قابلیت راه اندازی خودكار و كنترل و مانیتورينگ تمامی فرايند 
تزريق، قادر است در شرايط محیطی سخت پساب تولیدی در واحدهای نمك زدايی را تا ده هزار بشكه در روز و تا 
فشار PSIG 1600، تزريق نمايد. در اين سامانه تمامی اطاعات فرايندی و پارامترهای عملكردی تجهیز بطور كامل 

ذخیره و در صورت نیاز به بانك اطاعات ارسال خواهد شد. 



سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمـی 16

رتبه سوم طرح های توسعه ای
گروه تخصصی زیست فناوری و علوم پایه پزشکی

● عنوان طرح:  توسعه فناوری و تولید شش داروی نوترکیب
● سازمان مجری: شرکت سیناژن

● نماینده: دکتر سمیرا انصاری 
● همــکاران: هالــه حامــدی فــر، محمدرضــا ابولحســن، مهــران منتجبــی، 
رامیــن کیــارودی، ســتاره اویســی، محمــد غیاثــی، ســید علیرضا حســینی 

و عظیــم محمــدی زاده

چکيده طرح:  
شـاخص های مهم در صنعت بیوتكنولوژي شـامل "فناوري تولید صنعتی" ، " نیروی انسـانی ماهر برای توسـعه اين 
فناوري" و " بازار مناسـب" اسـت. كشـور ما از هر سـه شـاخص اصلی برخوردار اسـت كه می توان گفت مهم ترين داليل 
رشـد سـريع ايـن فنـاوري در ايران می باشـد. انتقال فنـاوري كـه دارای ارزش افزوده فراوان اسـت، از طرف شـركت های 
غربـی بـه ايـران و سـاير كشـورهای در حال توسـعه به سـختی صـورت می گیـرد، چرا كـه در زمینـه بیوتكنولـوژی فاز 
باالدسـتی عـاوه بـر ارزش افـزوده، قابلیت كاربـرد دوگانه دارد. لذا اين شـركت ها  فقـط به دنبال واگذاری فرموالسـیون 
و فـروش مـاده اولیـه پروتئینی می باشـند، در واقـع ارزش افزوده بـاال و توان فناوري در اختیار  شـركت های غربی اسـت. 
شـركت سـیناژن در سـال 1373 بـا هـدف تولیـد محصـوالت بیوتكنولـوژی نوين تاسـیس گرديـد. اولويت اصلی 
سـیناژن فعالیـت در تحقیـق و توسـعه در حـوزه بیوتكنولـوژی بـه منظـور تامیـن نیـاز بـازار منطقـه ای بـوده اسـت. 
تاش هـای ايـن شـركت با تمركز بر توسـعه محصوالت بیوسـیمیار در زمینه بیماری هـای ايمونولوژيكـی، ناباروری، 

اختـاالت هورمونی و سـرطان اسـت.
در حـال حاضـر ايـن شـركت تولیـد محصـوالت بیوتكنولـوژی دارويـی خـاص شـامل، سـینووكس )در حـوزه 
بیمـاری ام-اس(، رسـیژن )در حـوزه بیمـاری ام- اس، سـینال - اف در حوزه بیماری ناباروری(، سـینافكت )در حوزه 
بیمـاری نابـاروری(، سـینوپار )در حـوزه بیماری پوكی اسـتخوان(، پـگاژن ) در حوزه بیماری سـرطان(، سـیناپوئیتین 
)درحـوزه بیماری هـای كلیـوی(، سـینورا )در حـوزه درمان بیماری هـای خود ايمنی( و سـیناتروپین )در حـوزه درمان 
بیمـاری كمبـود هورمـون رشـد( را در سـبد محصـوالت خـود داشـته و از خـروج ارز از كشـور بـه منظـور خريد اين 

داروهـا جلوگیـری نمـوده كـه كمك شـايانی بـه اقتصاد كشـور و قـدرت خريـد بیماران داخلی اسـت. 
تولیـد پروتئین هـای نوتركیـب بـا مشـاركت متخصصین داخلی بـر پايـه توانايی ها و  مهارت هـای نوآورانـه از مرحله 
تحقیـق و توسـعه تـا تولید همـه مراحل تحت روش ها و اسـتانداردهاي مربوط در سـیناژن انجام می شـود. در اين راسـتا 

همكاری هـای فراوانـی بـا مراكز تحقیقاتی و پژوهشـی داخی و خارجی انجام شـده اسـت. 
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برگزیده موفق در توليد ملی

ــرل  ــیون و کنت ــتم فیلتراس ــازی سیس ــاری س ــرح: تج ــوان ط ● عن
ــی ــتانداردهای هوای ــر اس ــی ب ــک مبتن ــدار هیدرولی م
● نمایندگان: مهندس محمد همتی و مهندس رضا ادیبی

● نام شرکت: سرو هیدرولیک پویا
ــنواره  ــن جش ــعه اي از پانزدهمی ــاي توس ــده: دوم پژوهش ه ● برگزی

جــوان خوارزمــي در ســال 1392

چکيده طرح:  
شـركت سـروهیدرولیك پويـا شـركتی دانش بنیـان و فعال در تولیـد انواع تجهیـزات و سـامانه های هیدرولیك، 
نیوماتیـك، سـامانه سـوخت و الكترومكانیـك اسـت كـه موفق شـده با اسـتفاده از دانـش و تجربه حاصـل از اجرای 
طـرح برگزيـده خـود در دوره پانزدهـم جشـنواره جـوان خوارزمـی و بـا توجـه بـه نیـاز بـازار، مراحـل تولیـد بیسـت 
محصـول دانش بنیـان در حـوزه متعلقـات صنعـت هوايـي از جمله مـاژول فیلتراسـیون هیدرولیك بالگـرد را طراحي 
و تدويـن فنـاوري و تجـاري سـازي نمايـد. عـاوه بر آن با  تقويـت واحد تحقیق و توسـعه خود و طراحی و سـاخت 
انـواع آزمونگرهـا بـه عرصـه تعمیـر و نگهـداري قطعـات هواپیمـا راه يابـد و بدين ترتیب بـا خـروج از وضعیت تك 
محصولـی و محدوديـت مشـتری، بـازار كاری جديـدی بیابـد كه منجر بـه افزايـش توانمندی متخصصین شـركت، 
بـاز نمـودن راه هـای جديـد كسـب درآمـد از دانـش، كمك به آمـاده به خدمت نگه داشـتن اسـكادران هوايي كشـور 

و جلوگیـری از خـروج ارز بـرای دريافت خدمات مشـابه شـد.
ویژگي هاي شرکت در تجاري سازي طرح  

شركت سرو هیدرولیك پويا به دلیل ويژگي هاي زير شايسته تقدير دانسته شد: 
● دارا بودن واحد تحقیق و توسعه فعال،
● بنیانگذاری بر پايه سرمايه   خصوصي،

● موفقیت در تولید، پايداري شركت، بقا در بازار و توسعه سبد مشتريان،
● كسب ثروت از تولید دانش بنیان،

● ايجاد تنوع در محصول و توسعه آن،
● اشتغال زايي مولد.
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رتبه اول پژوهش هاي بنيادي
گروه تخصصی زیست فناوری و علوم پایه پزشکی

● عنوان طرح:  تحریک ایمني ذاتی برعلیه سرطان  
● پژوهشگر: دکتر اریک ویویه

● کشور: فرانسه 
● رشته: ایمونولوژي

● موسسه علمي: دانشگاه اکس مارسي

     چکيده طرح:
موضوع اين پژوهش كشف مكانیسم های عملكرد گروهی از سلول های سفیدخون موسوم به سلول های كشنده طبیعی 
)NK cells( است. اين سلول ها از بدن در مقابل تهاجمات داخلی سلول های سرطانی )و يا خارجی( مانند عفونت های میكروبی 
محافظت می كنند. مطالعات انجام شده روی سلول های كشنده طبیعی نه تنها منجر به تبیین بنیان مولكولی فعالیت های اين 
سلول ها در زمینه شناسايی و انهدام سلول های مهاجم گرديد، بلكه زمینه را برای ايجاد روش های درمانی جديد بر علیه بیماري 
سرطان نیز فراهم نمود. ادامه مطالعات منجر به عبور از مرحله اكتشافات پژوهشی به كاربردهای بالینی و تولید نسل جديدی 
از آنتی بادی های درمانی مونوكلونال گرديد. هم اكنون ارزيابی اثربخشی اين داروها بر علیه سرطان های مختلف در مرحله دو 
 )ILCs( كارآزمايی بالینی قرار دارد. بر بستر اين پژوهش ها، گروه جديدی از لنفوسیت ها موسوم به سلول های لنفوئیدی ذاتی
كشف شدند. امروزه اين رده جديد سلولی در تحقیقات بنیادی و كاربردهای بالینی مورد توجه خاص قرار گرفته اند. زيرا مطالعات 
انجام شده نشان می دهد كه ILCs  همطراز ذاتي سلول هایT  محسوب مي شوند كه نقش مهمي در حفظ سامت بدن بويژه 

در محل النه گزينی خود در بافت های مخاطی )مثل روده و ريه( ايفا می كنند. 

زندگي نامه:
پروفســور اريــك ويويــه دوره دكتــراي عمومــي در رشــته دامپزشــكي را در موسســه ملــي دامپزشــكي آلفــورت پاريــس 
گذرانــد و در ســال 1991 موفــق بــه دريافــت مــدرک دكتــرای تخصصــی در رشــته ايمنــی شناســی از دانشــگاه پاريــس 11 
گرديــد. ســپس بــه مــدت چهــار ســال دوره تحقیقاتــی پســادكترا در زمینــه ايمونولــوژی ســرطان را در دانشــكده پزشــكی 
 )Aix-Marseille University( ــی ــس مارس ــگاه اك ــه دانش ــال 1995 ب ــرد. وی از س ــپری ك ــاروارد س ــگاه ه دانش
پیوســت و بــا ســمت اســتادی در مركــز ايمنــی شناســی مارســی- لومینــی )CIML( وابســته بــه دانشــكده پزشــكی مارســی 
ــا كنــون رياســت ايــن مركــز را برعهــده دارد. او از ســال 2007 عضــو ارشــد  ــد و از ســال 2008 ت ــه كار گردي مشــغول ب

موسســه نخبــگان دانشــگاهی فرانســه )IFU( و آكادمــی ملــی پزشــكی فرانســه مــی باشــد.
تحقیقــات اريــك ويويــه منجــر بــه تولیــد مــدل حیوانــی ترانــس ژنیكــی شــد كــه باعــث تســهیل مطالعــه درون بدنــی 
ــدي  ــلول هاي لنفوئی ــات س ــن مطالع ــه اي ــد. در ادام ــی گردي ــنده طبیع ــلول های كش ــت س ــت و سرنوش )Invivo( فعالی
ذاتــی )ILCs( و زيــر گروهــی از ايــن ســلول ها كــه در روده مســتقر هســتند را معرفــی كــرد. مطالعــات و پژوهش هــای 
انجــام شــده منجــر بــه تآلیــف و انتشــار بیــش از ســیصد مقالــه و چهــار كتــاب جامــع در زمینــه ايمنــی ذاتــی شــده اســت.
ــا  ــاوری ب ــك اســتارت آپ زيســت فن ــی شــناس ديگــر ي ــه همــراه ســه ايمن ــه ب ــك ويوي در ســال  1998 اري
نــام Innate-Pharma را راه انــدازی نمــود كــه امــروزه بــه يــك شــركت زيســت داروئــی فعــال در زمینــه تولیــد آنتــی 

ــه اســت.  ــف توســعه يافت ــه ســرطان های مختل ــر علی ــی ب ــای درمان بادی ه
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رتبه اول پژوهش هاي بنيادي
گروه تخصصی فناوری نانو 

● عنوان طرح: نانوکریستال های فلزی پاسما مایع کلوئیدی
● پژوهشگر: دکتر جیانفانگ وانگ

● کشور: چین )هنگ کنگ(
● رشته: نانو مواد و نانو فتونیک

● موسسه علمي: دانشگاه چینی هنگ کنگ

    چکيده طرح:
ــرل،  ــل كنت ــمونیك قاب ــس پاس ــای رزونان ــوج ه ــول م ــنتزی دارای ط ــمونیك س ــزی پاس ــتال های فل نانوكريس
ســطح مقطــع جذب/پراكندگــی بســیار بــزرگ و میــدان هــای الكترومغناطیســی محلــی تقويــت شــده هســتند. ايــن نانــو 
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــوری را تح ــای ن ــاير گونه ه ــار س ــور و انتش ــذب ن ــمگیری ج ــور چش ــتند به ط ــادر هس ــتال  ها ق كريس
ــا توجــه  ــد. ب ــد كنن ــری تولی ــان داغ موث ــس؛ حامل هــای جري ــك رزونان ــر تحري ــد در اث ــن آن هــا می توانن ــد. همچنی دهن
بــه ايــن خــواص جــذاب، نانوكريســتال های فلــزی پاســمونیك كاربــرد گســترده ای در اپتیــك، متــا مــواد، طیــف ســنجی، 
حســگرهای شــیمیايی و بیولوژيكــی، نانوپزشــكی، برداشــت و تبديــل انــرژی خورشــیدی و فوتوكاتالیزگرهــا دارنــد. گــروه 
تحقیقاتــی دكتــر وانــگ، روش هــای شــیمیايی تر قــوی را بــرای ســنتز نانوبلورهــای فلــزی پاســمونیك كلوئیــدی از فلــزات 
مختلــف در اشــكال مختلــف توســعه داده انــد. ايــن نانوكريســتال های فلــزی دارای خلــوص بــاال بــوده و شــكل و انــدازه 
ــی  ــه مرئ ــوان از ناحی ــتال ها را می ت ــن نانوكريس ــمونیك اي ــس پاس ــای رزونان ــوج ه ــول م ــد. ط ــی دارن ــیار يكنواخت بس
)400 ~ نانومتــر( تــا نیمــه مــادون قرمــز )10~ میكرومتــر( كنتــرل كــرد. گــروه تحقیقاتــی دكتــر وانــگ، مطالعــات تجربــی، 
عــددی و نظــری سیســتماتیكی را در ايــن زمینــه انجــام داده و درک عمیقــی در مــورد خــواص پاســمونیك نانوبلورهــای 

ــد.  ــا را كشــف نموده ان ــاوری آنه ــف فن ــای مختل ــه دســت آورده و كاربرد ه ــزی ب فل

زندگي نامه:
پروفســور جیانفانــگ وانــگ در ســال 1993 در رشــته شــیمی معدنــی و طراحــی نــرم افــزار از دانشــگاه علــم و صنعــت 
چیــن فارغ  التحصیــل شــد. او مــدرک كارشناســی ارشــد معدنــی را در ســال 1996 از دانشــگاه پكــن دريافــت كــرد. ســپس 
ــات  ــرد. او تحقیق ــت ك ــال 2002 درياف ــاروارد در س ــگاه ه ــك از دانش ــیمی فیزي ــته ش ــود را در رش ــرای خ ــدرک دكت م
ــا ژوئیــه 2005 انجــام داد. ســپس در ســال  ــارا از فوريــه 2002 ت ــا و ســانتا بارب پســا دكتــراي را در دانشــگاه هاي كالیفرنی
2005 بــه گــروه فیزيــك دانشــگاه چینــی هنــگ كنــگ بــه عنــوان اســتاديار پیوســت، در ســال 2011 دانشــیار و در ســال 
ــادر،  ــاي ن ــی خاكي ه ــس از آن، جداي ــل و پ ــق وي در دوران تحصی ــه و تحقی ــد. مطالع ــناخته ش ــام ش ــتاد تم 2015 اس
نانوســیم های نیمــه هــادی و مــواد مزوحفــره بــوده اســت. عايــق پژوهشــی فعلــی او بــر روی نانوكريســتال های فلــزی 
بــرای كاربــرد نانوپاســمايیك ها و نانوفوتونیك هــا و نانوســاختارهای اكســید فلــزی بــرای فوتوكاتالیســت متمركــز اســت. 

او بیــش از 170 مقالــه منتشــر كــرده اســت.
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رتبه دوم پژوهش هاي بنيادي
گروه تخصصی مواد، متالوژي و انرژي هاي نو  

● عنوان طرح: تجزیه و تحلیل مواد اولیه خورشیدی
● پژوهشگر: دکتر ماجد شرگي

● کشور: سوییس
● رشته:  فیزیک

● موسسه علمي:  موسسه پلي تکنیک فدرال لوزان

     چکيده طرح:
ــن گــروه پیشــگام آن  ــن و پیشــرفته طیــف ســنجی بســیار ســريع كــه اي ــا اســتفاده از ابزارهــای آزمايشــگاهي نوي ب
هســتند، ويژگي هــاي فوتوفیزيكــي هــر يــك از اجــزای تشــكیل دهنــده ســلول های خورشــیدی حساس شــده و تجهیــزات 
ــد. حســاس گرهاي  ــه بررســي نموده ان ــه ده فمتوثانی ــی از مرتب ــي زمان ــك عنصــري و بزرگنماي ــا تفكی فوتوكاتالیســتي را ب
مولكولــي، كــه بــه درک كامــل چرخــه فوتونــي آنهــا دســت يافته انــد، حســاس گرهاي حالــت جامــد نظیــر پروســكايت ها، 
كــه درک ويژگــي عنصــري آنهــا فراهــم شــده اســت و در پايــان مــاده انتقــال دهنــده الكتــرون كــه اكســیدهاي فلــزات 
واســطه را شــامل مي شــود، اجــزای مختلفــي هســتند كــه بوســیله ايــن ابزارهــاي پیشــرفته بررســي شــده اند. در خصــوص 
مــورد اخیــر بــه ســطحي از جزيیــات دســت يافته انــد كــه درک عمیــق سرنوشــت حامل هــاي بــار در ايــن مــواد را محقــق 
ــه  ــراي دســت يابي ب ــیدي ب ــواد خورش ــه مهندســي م ــه مرحل ــروه ب ــن گ ــات اي ــج تحقیق ــال حاضــر نتاي ــازد. در ح مي س

بــازده بیشــتر تبديــل انــرژي رســیده اســت.

     زندگي نامه:
پروفســور ماجــد شــرگي پیشــگام روش طیف ســنجي پرتــو ايكــس بســیار ســريع بــا تفكیــك زمانــي در ناحیــه پیكــو 
و فمتوثانیــه اســت. او حــد حساســیت ايــن آزمايش هــا را بــا هــدف مطالعــه ســامانه های بســیار رقیــق ماننــد نمونه هــاي 
زيســتي، بــه میــزان قابــل ماحظــه اي بهبــود داده اســت. همچنیــن وي بــراي توســعه روش طیــف ســنجي لیــزر فــوق 
ســريع بــه ناحیــه فرابنفــش عمیــق )كمتــر از ســیصد نانومتــر( نیــز شــناخته شــده مي باشــد. ايشــان پیشــگام روش طیــف 
ســنجي فرابنفــش عمیــق دو بعــدی فــوق ســريع نیــز مي باشــند. او بــا اســتفاده از ايــن ابزارهــای نويــن جزيیــات بنیــادي 
فوتوفیزيكــي تمامــي اجــزای قطعــات خورشــیدي شــامل اكســیدهاي فلــزات واســطه، مــواد پروســكايت و حساســگرهاي 
ــي و  ــاي فوتون ــي از پديده ه ــم و درک نوين ــان فه ــاي ايش ــوده اســت. فعالیت ه ــه نم ــطه را مطالع ــزات واس كمپلكــس فل
الكترونــي را در مــواد خورشــیدي ايجــاد كــرده اســت. پروفســور شــرگي بــراي مطالعــه در زمینــه حالت هــاي ريدبــرگ در 

ــور مشــهور مي باشــد. ــه ن ــال ب فازهــاي چــگال و ســامانه هاي زيســتي حســاس و فع
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رتبه سوم پژوهش هاي بنيادي
گروه تخصصی زیست فناوري و علوم پایه پزشکي

  Tعنوان طرح: تصویربرداری تک سلولی از سیگنالینگ سلول ●
● پژوهشگر: دکتر کاترینا گاوس

● کشور: استرالیا
● رشته: ایمونولوژي سلولي 

● موسسه علمي: دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا

    چکيده طرح:
 TCR مشــخصه سیســتم ايمنــی ســازگار اســت. هنگامــی كــه )TCR)Tشناســايی آنتــی ژن توســط گیرنــده ســلول
ــه در آن  ــوند ك ــط می ش ــس CD3 مرتب ــق كمپلك ــیگنال ها از طري ــد، س ــذب   می كن ــدی را ج ــی ژن پپتی ــك آنت ي
تصمیمــات بــر اســاس ســلول T صــورت می گیــرد. چگونگــی رويــداد شناســايی آنتــی ژن خــارج ســلولی كــه منجــر بــه 
فسفورياســیون داخــل ســلولی مي شــود، هنــوز مشــخص نیســت. ايــن موضــوع بــا میكروســكوپي كــه قــادر بــه تفكیــك 
و عكــس بــرداري از تــك ســلول اســت، برطــرف گرديــد. بــرای مثــال، تمايــز بیــن كمپلكس هــاي TCR-CD3 درگیــر و 
غیــر درگیــر در يــك ســلول و می توانیــم مدلــي را پیشــنهاد كنیــم كــه در آن تشــخیص آنتــی ژن ابتــدا بــه خوشــه بندی 
ــد  ــي توان ــدل م ــن م ــل می شــود. اي ــه ســیگنال منتق ــده ب ــای گیرن ــم نانوكیلره ــل می شــود و ســپس تراك ــده تبدي گیرن
ــن  ــد. همچنی ــخ دهن ــی ژن پاس ــم دوز آنت ــش و ه ــه كش ــم ب ــد ه ــلول های T می توانن ــه س ــه چگون ــد ك ــح ده توضی

ــده توســعه داده شــده اســت. ــزان كمپلكس هــاي گیرن ــر می ــرای نظــارت ب ــد را ب سنســورهای FRET جدي

        زندگي نامه:
  EMBL ــش ــس بخ ــز و رئی ــاوت ول ــو س ــگاه نی ــد NHMRC در دانش ــگر ارش ــا گاوس پژوهش ــور كاترين   پروفس
اســترالیا در علــوم تــك مولكولــي اســت. او همچنیــن معــاون مركــز ARC در تصويربــرداری پیشــرفته مولكولــی اســت. 
ــی  ــروه تحقیقات ــال 2005 گ ــت. وي از س ــرده اس ــت ك ــال 1999 درياف ــج در س ــگاه كمبري ــود را از دانش ــرای خ او دكت
ــیت های  ــیگنال در لنفوس ــال س ــای انتق ــته ای او، روش ه ــد رش ــی چن ــروه پژوهش ــد. گ ــت مي كن ــود را مديري ــتقل خ مس
T را بــا اســتفاده از میكروســكوپ فلورســانس پیشــرفته مــورد بررســی قــرار می دهــد. او جايــزه محقــق جــوان از انجمــن 
اســترالیايي و نیوزيلنــدي ســلول و زيســت شناســی در ســال 2010دريافــت نمــوده اســت. همچنیــن مــدال Gottschalk از 
آكادمــی علــوم اســترالیا در ســال 2012 و جايــزه تعالــی در علــوم زيســتی از موسســه علــوم و مهندســی اســترالیا در ســال 

2013 بــه وي اهــدا شــده اســت.  
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رتبه سوم طرح های توسعه ای
گروه تخصصی زیست فناوري و علوم پایه پزشکي

● عنوان طرح: نقش لیسه ها و سینو باکتری ها در پوسته های خاک زیستی
● پژوهشگر: دکتر بورخارد بودل

● کشور:  آلمان
● رشته: گیاه شناسي و سیستماتیک

● موسسه علمي: دانشگاه کایزرساوترن، آلمان

     چکيده طرح:
پوسـته هاي خاكـي بیولوژيكـی )BSC( جوامـع متشـكل از لیسـه ها، گلسـنگ ها، جلبك هـا، قارچ هـا و باكتری هـای 
هتروتـروف بـا تنـوع شـكل هسـتند كـه در اليـه و  چنـد میلـی متر زيـر آن و يـا به نـدرت در اليه چند سـانتی متـري خاک 
زندگـی می كننـد. آن هـا شـروع بـه كلونیزاسـیون بـر روي خـاک كـرده و كربـن و نیتـروژن را به خـاک برمي گردانند. بسـته 
بـه منطقـه اقلیمـي، آنهـا يـا مرحلـه نهايـي پوشـش گیاهـي هسـتند يـا زمیـن را بـراي تكثیر بیشـتر پوشـش گیاهـي آماده 
مي كننـد. پوسـته خاكـی بیولوژيكـی در تمـام مناطـق اقلیمـی زمیـن رخ می دهـد، امـا در مناطـق گرم و سـرد خشـك غالب 
اسـت. پوسـته های خاكـی بیولوژيـك معمـوال توسـط سـینو باكتری هـا آغـاز می شـوند، فقـط در مناطـق معتدل آنهـا ممكن 
اسـت توسـط جلبك هـای سـبز آغـاز شـوند. در آب و هـواي معتـدل، پوسـته های خاكـی بیولوژيكی بـه يك تركیـب گیاهی 
پیچیده تـر از جملـه لیسـه ها و گلسـنگ ها تبديـل مي شـوند. بنابرايـن آن هـا به طور قابـل توجهی خـاک را تثبیت كـرده و از 
فرسـايش خـاک جلوگیـری می كننـد. گیاهـان نقـش مهمـی در رونـد تثبیت خـاک ايفـا می كنند و بخـش مهمـی از افزايش 
كربـن پوسـته بیولوژيكـی را نیـز برعهـده دارنـد. عـاوه بر غنی سـازی مـواد مغـذی و تثبیت خاک، آنهـا همچنیـن می توانند 
بـه تنـوع گونه هـاي مناطـق خشـك و نیمـه خشـك منجـر شـوند. تاكنـون بیـش از 1600 گونه مختلـف از سـطوح مختلف 

سـازمانی و طبقه بنـدی از پوسـته های خاكـی بیولوژيكـی جهـان شـناخته شـده اند. 

زندگي نامه:
پروفسـور بورخارد بودل دكتراي خود را در رشـته گیاه شناسـي از دانشـگاه ماربورگ در سـال 1986 دريافت كرد. در حال 
حاضـر او بـه عنـوان اسـتاد گیاه شناسـی در بخـش زيست شناسـی دانشـگاه كايزرسـاوترن كار می كنـد. تحقیقات او شـامل 
اكولـوژی و اكوفیزيولـوژی گلسـنگ ها، جلبك هـا و لیسـه هاي پروتئین اسـت. سیسـتماتیك، فیلوژنی و فیلوژوگرافی لیسـه ها 
و جلبك هـا؛ تنـوع، محیـط زيسـت و اكوفیزيولـوژی مناطق زيسـتی و فیلم هـای روی سـنگ ها و خاک ها در مناطق خشـك 
و نیمـه خشـك و محیط هـای كوچـك جهـان؛ مورفولـوژی عملكـردی و آناتومی گیاهـان موارد مـورد عاقـه تحقیقاتي وي 

اسـت. طرح فعلی او » پوسـته قطبی« اسـت.  
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رتبه دوم
نـوآوری

گروه تخصصی  فناوری های شيميایی  

- حمایت کنندگان 
- جوایز 

سی و یکمین جشنــواره 
بین المللی خــوارزمی
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   ● وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

   ● سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   ● شرکت داروسازی آوه سينا

   ● شرکت مهندسي فرآیدا

   ● خبرگزاري دانشگاه آزاد اسالمي

   ● بنياد ملي نخبگان

   ● صندوق حمایت از تحقيقات و توسعه صنایع الکترونيک )صحا(

   ● شرکت صنایع شيميایی دارویی ارسطو 

   ● خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران( 

   ● خبرگزاري تبسم

   ● صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

حمایت کنندگان داخلي
سي و یکمين جشنواره بين المللي خوارزمي
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حمایت کنندگان بين المللی
سي و یکمين جشنواره بين المللي خوارزمي

)COMSATS( کميسيون علوم و فناوري براي توسعه پایدار در جنوب ●   

)WIPO( سازمان جهاني مالکيت فکري ●   

)UNIDO( سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ●   

)ECO( سازمان همکاري هاي اقتصادي ●   

)UNESCO( کميسيون ملي یونسکو در ایران ●   

)WAITRO( مجمع جهاني سازمان هاي تحقيقات صنعتي و فناوري ●   

)ICARDA( مرکز بين المللي تحقيقات کشاورزي در مناطق خشک ●   

)TWAS( آکادمی جهانی علوم ●   

 )ECI( موسسه فرهنگي اکو ●   

 )UNESCO( دفتر منطقه اي یونسکو در تهران ●   

   ● مرکز منطقه اي علوم و انتقال فناوري- اتحادیه همکاري هاي
)IORA RCSTT( منطقه اي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند   

)ELSEVIER( ناشر بين المللي الزویر ●   
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جوایز جشنواره بين المللی خوارزمی

جوایز جشنواره بين المللی خوارزمی: 
تقدیر نامه ریاســت جمهوري، تقدیر نامه وزیر علوم، تحقيقات و فناوری، تندیس جشــنواره خوارزمی و 

جایزه نقدی

جوایز سازمان هاي بين المللي:
)UNIDO( سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ●

گواهي نامه به دو نفر از برگزیدگان  

)UNESCO( كميسيون ملی یونسکو در ایران و دفتر منطقه ای یونسکو در تهران ●
گواهي نامه به سه نفر از برگزیدگان

)COMSATS( كميسيون علوم و فناوري براي توسعه پایدار در جنوب ●
جایزه نقدي و گواهي نامه به دو نفر از برگزیدگان

)TWAS( آكادمي جهانی علوم ●
جایزه نقدي به یک نفر از برگزیدگان 

)WIPO( سازمان جهاني مالکيت فکري ●
مدال و گواهي نامه به سه نفر از برگزیدگان

)WAITRO( مجمع جهاني سازمان هاي تحقيقات صنعتي و فناوري ●
گواهي نامه، تندیس و جایزه نقدي به یک نفر از برگزیدگان 

)ECO( سازمان همکاري هاي اقتصادي ●
گواهي نامه به پنج نفر از برگزیدگان 

  )ECI( موسسه فرهنگي اكو ●
گواهي نامه و مدال به سه نفر از برگزیدگان 

● مركز منطقه اي علوم و انتقال فناوري- اتحادیه همکاري هاي منطقه اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند 
)IOR-ARC RCSTT(   

 جایزه نقدي و گواهي نامه به دو نفر از برگزیدگان   
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پیام 

سازمان هاي  بین المللي 
سی و یکمین جشنــواره

بین المللی خــوارزمی
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پيام سازمان های بين المللي

)COMSATS( کميسيون علوم و فناوري براي توسعه پایدار در جنوب ●

مشاركت  براي  خوارزمي  بین المللي  جشنواره  سي و يكمین  برگزيدگان  به  افتخار  با  را  خود  صمیمانه  تبريكات 
چشمگیر آنان در قلمرو علم، فناوري و نوآوري ابراز مي دارم. كمیسیون علوم و فناوري براي توسعه پايدار در جنوب 
)COMSATS(، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران )IROST( را براي اعطاي جوايز معتبر جشنواره بین المللي 
خوارزمي )KIA(، به دانشمندان برتري كه ايده ها و پژوهش هاي نوآورانه آنان در زمینه هاي تخصصي سزاوار تحسین 

و قدرداني است، بسیار مورد تكريم قرار مي دهد. 
در حال حاضر 26 كشور در حال توسعه تحت حمايت COMSATS قرار دارند. COMSATS سعي دارد براي 
حفظ پايداری در جنوب با ترغیب كشورهای عضو به ايفاي نقش در زمینه علوم و فناوري با چالش های اجتماعی و 
اقتصادی مبارزه نمايد. اين تاش های وافر به واسطه 21 مركز متعالي COMSATS كه در سراسر سه قاره از جمله 
آسیا، آفريقا و آمريكای التین پراكنده شده است، تحقق مي يابد. جاي بسي قدرداني است كه IROST، به عنوان يكی 

از 21 نقطه كانوني COMSATS ، به طور مستمر برای دستیابی به توسعه پايدار در ايران تاش می كند.
COMSATS عاوه بر همكاری جنوب-جنوب و شمال-جنوب تاش می كند تا در برنامه هايی كه با هدف ارتقاء 
همكاری مثلثی جنوب-شمال-جنوب انجام می شود، مشاركت نمايد. در اين راستا، COMSATS از طريق برنامه ها 
و فعالیت های مختلف در كشورهای عضو، دانش، آموزش و پرورش در زمینه علوم و فناوري را  ترويج می دهد. اين 
برنامه ها شامل برگزاري سمینارهاي علمي، كارگاه ها، كنفرانس ها و نشست های علمی، فرصت هايی را برای بورس 
تحصیلی و فلوشیپ ، دوره هاي آموزشي كوتاه مدت، تبادل متخصصان و منابع آزمايشگاهی همچنین حمايت مالی از 
ساير سازمان های علمی برای فعالیت های ظرفیت سازی و انتشار دانش از طريق وب سايت ها، وب پورتال ها، نشريات، 

خبرنامه ها و ديگر نشريات تحقیق و توسعه فراهم مي آورند.
COMSATS به منظور تقويت همكاری های علوم و فناوري، بین كشورهای عضو، شش گروه پژوهشی بین المللی 
موضوعی )ITRG( در زمینه های مختلف علوم و فنآوری راه اندازی كرده است. اين گروه هاي پژوهشي با مشاركت 
می كنند.  تمركز  توسعه اي،  تحقیقات  پروژه های  روی  بر   COMSATS عضو  كشورهای  از  محققان  و  دانشمندان 
IROST مركز هدايت كننده  ITRG در »انرژي های تجديدپذير« و عضو ITRG در »تغییرات اقلیمی و حفاظت 
يك  داراي  كه  است  مفتخر   COMSATS اين،  بر  است. عاوه  طبیعی«  »علوم محصوالت  و  زيست«  محیط  از 
موسسه عالی آموزشی به نام موسسه فناوري اطاعات است. عاوه بر اين، خدمات اينترنت و سامت از راه دور  

COMSATS دو پروژه ديگري هستند كه متعلق به اين سازمان مي باشند.
اينجانب به سازمان پژوهشها اطمینان مي دهم كه COMSATS از تاش های مداوم IROST برای دستیابی به 
توسعه اقتصادی و اجتماعی در ايران حمايت مي نمايد. فرصت را براي ابراز مجدد شادباش به برگزيدگان اين جشنواره 
مغتنم مي شمارم و IROST را برای برگزاری اين جشنواره معتبر كه به مدت سي و يك سال باهدف به رسمیت 
شناختن دستاوردهای پیشگامانه اي كه فرهنگ علمی را برانگیخته و ديگران را به پیروی از آن ترغیب مي نمايد، مورد 

تحسین قرار مي دهم. 

دکتر جنيد زیدی
مدیرکل کميسيون علوم و فناوری
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بیان انديشــه و ابراز شــادباش از سوي ســازمان همكاري اقتصادي)ECO( به مناســبت برگزاري سي و يكمین 
جشنواره بین المللي خوارزمي به راستي براي اينجانب مايه افتخار است.

ايــن جشــنواره كــه از ســال 1987 میــادي بــه نــام ابوجعفــر محمــد ابــن موســي خوارزمــي تاســیس شــده، 
ــگاهیان و  ــان، دانش ــان، مخترع ــي محقق ــتاوردهاي علم ــي از دس ــل و قدردان ــراي تجلی ــیوه اي ب ــه ش ــل ب تبدي

دانشــمندان زمــان مــا شــده اســت.
امســال قصــد داريــم جشــنواره بین المللــی خوارزمــی را كــه در طــول ســالیان نشــانگر يــك ســیر صعــودی 
اســت، از طريــق مشــاركت روزافــزون و متنوعــی از سراســر جهــان بــراي ســي و يكمیــن بــه نمايــش گذاريــم. 
ايــن جشــنواره در واقــع نمــاد اعتبــار و بــه رســمیت شــناختن برتــری انديشــه هاي بلنــد در زمــان كنونــي اســت.

باتوجه به شرايط فعلی، به ويژه برنامه 2030 سازمان ملل متحد برای توسعه پايدار، ما در ECO بر اين باور هستیم 
كه علم، فناوری و نوآوری بايستي به ويژه برای برآورده ساختن چالش های منطقه اكو و به طور كلی در سراسر جهان 
مورد تأكید قرارگیرد. يك كشــور تنها از طريق يك پايگاه قوی علمی و فناوري می تواند پايه های رفاه، توسعه و رشد 
اقتصادی را فراهم كند. از اين رو، ســرمايه گذاری در علم و فناوری برای توســعه يك كشور و به دنبال آن كل يك 

منطقه ضروری است.
مــا بــا اطمینــان تاكیــد مي كنیــم كــه جوايــزي ماننــد جشــنواره بین المللــی خوارزمــی نــه تنهــا موجــب انگیــزه 
و ترغیــب محققــان، دانشــمندان و نــوآوران زمــان خــود هســتند، بلكــه باعــث الهــام بخشــیدن بــه اذهــان جوانــان 

بــراي تــاش بیشــتر و رويايــي بــا مســائل مهــم و حیاتــی پیــش رو هســتند.
فرصت را مغتنم مي دانم تا صمیمانه ترين تبريكات خود را به برگزاركنندگان ســي و يكمین جشــنواره بین المللي 
خوارزمي، به ويژه ســازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايــران)IROST( و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ايران و 
همه دســت اندركاران اين جشــنواره ابراز نمايم. من شخصا افتخار می كنم كه سازمان همكاری اقتصادی )ECO( در 

بین طرفداران و حامیان جشنوار بین المللی خوارزمی قرار دارد.
ــه  ــی ب ــی خوارزم ــنواره بین الملل ــن جش ــي و يكمی ــدگان س ــه برگزي ــك ب ــا تبري ــود را ب ــام خ ــان، پی در پاي
ــاي  ــرای انجــام كاره ــان درخشــان ب ــرای اذه ــزه ب ــار و انگی ــع اعتب ــه منب ــنواره اي ك ــانم. جش ــرانجام مي رس س

ــت.  ــف اس ــای مختل ــر در زمینه ه ــداف باالت ــه اه ــتیابی ب ــتر و دس بیش

سفير خليل ابراهيم آکچا
دبيرکل سازمان همکاري اقتصادي

)ECO( سازمان همکاري اقتصادي ●

پيام سازمان های بين المللي



سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمـی 30

بنام خدا
پژوهـش از محور هـا و شـاخص های اصلـی پیشـرفت و تعالـی جامعـه و راهی برای گسـترش مرزهـای دانش و 
گشـودن افق هـای نويـن بـرای تدويـن اهـداف آينده اسـت. آنچه به نتیجـه كار پژوهشـگر ارزش می بخشـد، عملی 
اسـت كـه بـر اسـاس يافته های خـود انجام  مـی دهد »به عمـل كار برآيد به سـخندانی نیسـت«. علم بـدون عمل 

بـی ارزش اسـت و به تعبیر شـاعر:
بار درخت علم نباشد مگر عمل          با علم اگر عمل نكني شاخ بي بري

انديشـمندی كـه بـرای روشـن نمودن مسـیر زندگی بشـر در كام بزرگان علـم و دين تفحص می كند و درسـت 
را از نادرسـت می شناسـاند، يـا دانشـمندی كـه سـال های عمـر خود را صـرف تحقیـق و پژوهش می نمايـد تا آالم 

انسـان ها را مرهمی باشـد، شايسـته پاداشـی از سـوی پروردگار يكتاسـت » َو أََنّ الَلّ ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظیٌم«. 
پژوهـش چنانچـه گروهـی انجـام شـود از آنجـا كـه مبتنـی بر خـرد جمعی اسـت به مراتب نسـبت بـه پژوهش 
فـردی از اسـتحكام بیشـتری برخـوردار اسـت. بـه تعبیـر موالنـا »عقل هـا مـر عقـل را ياری دهد«. بشـر در سـايه 
پژوهش پاسـخ بسـیاری از پرسـش های خود را يافته و به اسـرار بسـیاری دسـت خواهد يافت، اما مسـايل بی  شـمار 
ديگـری مطـرح می گـردد كـه يافتن پاسـخی بـرای آن ها مسـتلزم تداوم پژوهش اسـت، زيـرا علم را پايانی نیسـت:

علم دريايی است بی حد و كنار           طالِب علم است غواّص بحار
گـر هـزاران سال باشد عمِر او            می نگـرد سـیر او از جستجو

     هم سؤال از علم خیزد هم جواب            همچنانكه خاره گل از خاک و آب
بـه هـر روی، توسـعه علمـی، صنعتـی و فرهنگـی هر كشـور بـدون پرداختن بـه مبانی پژوهشـی موفـق و پايدار 
نخواهـد بـود و نمی توانـد مسـیر مطمئنـی را طی كنـد. بنا بر ايـن، پژوهش مبنای توسـعه و تضمینی برای اسـتمرار 

توسـعه به شـمار می آيد. 
موسسـه فرهنگـی اكـو، بـه عنـوان يك نهـاد بین المللی و مسـتقل منطقـه كه همـواره در جهت پیشـبرد اهداف 
علمـی، فرهنگـی، هنـری و ادبـی كشـورهای عضـو اكـو تـاش نمـوده اسـت، مراتـب قدردانی خـود را بـه تمامی 
تاشـگران ايـن عرصـه و بويـژه برگـزار كننـدگان ايـن رويـداد مهـم علمـی كـه گامـی موثـر در راسـتای اعتای 
آمـوزش و پژوهـش اسـت اعـام می دارد. اين دسـتاورد بـزرگ را صمیمانه به پژوهشـگران انديشـمند و صاحب نظر 

تبريـك می گويـم و آرزوی توفیـق روزافـزون دارم.
                                                                                                                                                      
                                                          دکتر محمد مهدی مظاهری

     ریيس موسسه فرهنگی اکو                                                                                                                   

 )ECI( مؤسسه فرهنگي اکو ●
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جشنواره بین المللی خوارزمی در تشويق مشاركت دانشجويان تحصیات تكمیلی، محققین و مخترعین جوان در 
ارائه دستاوردهای علمی، اختراعات و اكتشافات خود در اين رويداد مهم نقش مهمی ايفا می كند. در اين رويداد علمی، 
دانشجويان و محققین دانشگاه ها، مراكز علمی دولتی و شركت های دانش بنیان می توانند با هم رقابت كنند و برای 
مشكات فنی موجود در بخش كشاورزی و صنايع وابسته راهكار مناسب پیدا كنند. جشنواره بین المللی خوارزمی 
به طور يقین در افزايش مشاركت نسل جديد و تاش های آن ها در موسسات تحقیقاتی برای توسعه تكنولوژی های 
جديد و سازگار در منطقه و ايران تاثیر گذارخواهد بود. مركز بین المللی تحقیقات كشاورزی در مناطق خشك )ايكاردا( 
خود  علمی  دستاوردهای  ارائه  جوان جهت  محققین  ترغیب  در  خوارزمی  بین المللی  كه جشنواره  دارد  باور  عمیقا« 
ايران به خاطر تاش های  از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی  به بهره برداران موفق بوده است. من حقیقتا« 

مستمرش برای ارتقاء دانش و فن آوری و سازماندهی اين رويداد بین لمللی قدردانی می نمايم. 
ايكاردا نوآوری های علمی و فنی جديد را برای افزايش امنیت غذايی و سطح زندگی مناطق روستايی فقیر توسعه 
آفريقا،  شمال  در  منطقه  كشورهای  خشك  مناطق  در  پايدار  كشاورزی  توسعه  برای  دارد  وظیفه  ايكاردا  می  دهد. 
خاورمیانه و آسیای مركزی، تكنولوژی  های مناسب را ايجاد نمايد. تحقیقات اين مركز بر تنوع محصوالت زراعی 
)گندم، جو، نخود، باقا، عدس و لگوم های علوفه ای(، مديريت منابع طبیعی )آب، خاک و تنوع زيستی(، دام كوچك 
)گوسفند و بز(، سیستم های زراعی )كشت متراكم، تنوع محصولی، سیستم های زراعی تلفیقی(  و مطالعات اقتصادی-

اجتماعی در توسعه كشاورزی در كشورهای كم درآمد متمركز شده است. تا كنون ايران نقش كلیدی را در همكاری با 
ايكاردا و منطقه سی- وانا داشته است. از سال 1984، همكاری استراتژيك بین ايكاردا و وزارت جهاد كشاورزی منجر 
به آزاد سازی 52 رقم از محصوالت زراعی گندم، جو، نخود و ساير گیاهان زراعی ديگر برای مناطق ديم جهت شرايط 
آب و هوايی سرد، معتدل و گرم شده است كه در جهت ارتقای امنیت غذايی و تولید كشاورزی كشور بسیار چشمگیر 
بودند. ايكاردا همچنین در توسعه زيرساخت های موسسات ملی و اجرای برنامه های مشترک در جهت افزايش نقش 

موسسات ملی ايران در توسعه همكاری های كشاورزی منطقه نقش موثری داشته است.
ايكاردا  افتخار اين را دارد كه از جايزه علمی ارزشمند بین المللی خوارزمی حمايت نمايد. به عنوان قدردانی از اين 
تاش خالصانه اين افتخار نصیب اينجانب شده است تا پیام و تبريكات صمیمانه خود را به سازمان پژوهش های علمی 
و فناوری ايران )IROST( برای كسب موفقیت های مستمر و هر ساله آن سازمان در برگزاری اين رويداد بین  المللی 
اعام نمايم. همچنین اينجانب شادباش صمیمانه خود را به برگزيدگان جايزه امسال برای دستابی به اثرهای علمی 

برجسته آن ها اعام می نمايم.
در پايان، اينجانب از زحمات و سخت كوشی های تمامی افراد پشت صحنه اين رويداد باشكوه كه برای تحقق اثرات 

برجسته سخت تاش كردند، تشكر و قدردانی می نمايم. 
دکتر سيد یعقوب صادقيان مطهر
رئيس دفتر نمایندگی ایکاردا در ایران

)ICARDA( مرکز بين المللي تحقيقات کشاورزي در مناطق خشک ●
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حضـور در سـی و يكمیـن جشـنواره بیـن المللی خوارزمـی )KIA(  و حمايـت از اين رويداد بسـیار معتبر درعرصه 
بیـن المللـی كه توسـط سـازمان پژوهـش های علمـی و صنعتی ايران برگزار می شـود بـرای مركز منطقـه ای علوم 

و انتقـال فنـاوری اتحاديه كشـورهای حاشـیه اقیانوس هند )IORA RCSTT(  افتخار بسـیار بزرگی اسـت.
 مركــز منطقــه ای علــوم و انتقــال فنــاوری بــا توجــه بــه نقــش، وظايــف و اهدافــش بــه عنــوان يــك ســازمان 
منطقــه ای، از هــر گونــه تحقیقــات پژوهشــی، علمــی و فنــاوری كــه مــی توانــد بــه رفــاه بشــر منجــر شــود، بــا 

آغوشــی گــرم اســتقبال و حمايــت مــی كنــد. 
   ايــن مركــز بــه عنــوان يكــی از آژانس هــای ويــژه شــناخته شــده اتحاديــه كشــورهای حاشــیه اقیانــوس هنــد، 
از ارزش و اهمیــت علــم، تحقیــق و فنــاوری آگاه اســت و بــر ايــن اســاس متعهــد اســت از برنامه هــای علمــی و 

فنــی كــه اذهــان روشــن جوانــان را بــرای كشــف آينــده ای درعلــم تشــويق می كننــد، حمايــت نمايــد.
بــا عــرض تبريــك بــه همــه برنــدگان ايــن جايــزه بــرای موفقیت هــا و دســتاوردهای درخشــان ايشــان كــه بــا 

دانــش و توانايــی خــود باعــث پیشــرفت جامعــه مــی شــوند.
 

                                                 دکتر عليرضا سدرپوشان
                                                          ریيس مرکز منطقه اي علوم و انتقال فناوري
                                                  
اتحادیه همکاری های منطقه ای کشورهای حاشيه اقيانوس هند  

همکاري هـاي  اتحادیـه  فنـاوري-  انتقـال  و  علـوم  منطقـه اي  مرکـز   ●

)IORA RCSTT( هنـد  اقيانـوس  حاشـيه  کشـورهاي  منطقـه اي 
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آكادمـــي علـــوم جهـــان بـــراي توســـعه علـــم در كشـــورهاي در حـــال توســـعه )TWAS(، مراتـــب تبريـــك خـــود 
ـــي  ـــنواره بین الملل ـــزاري جش ـــده دار برگ ـــوان عه ـــه عن ـــران ب ـــي اي ـــي و صنعت ـــهاي علم ـــازمان پژوهش ـــه س را ب
ـــوآوري  ـــاوري و ن ـــم، فن ـــه عل ـــبت ب ـــد نس ـــتمرار در تعه ـــر اس ـــنواره نمايانگ ـــن جش ـــي دارد. اي ـــراز م ـــي، اب خوارزم
و حاكـــي از عـــزم راســـخ در قدردانـــي و تجلیـــل از برتـــري علمـــي اســـت. كشـــور ايـــران طـــي دهه هـــاي 
گذشـــته، در توانمنـــدي  علمـــي و فنـــاوري رشـــد چشـــمگیري داشـــته اســـت. آكادمـــي TWAS و ســـازمان 
ـــیاري  ـــاي بس ـــه مزاي ـــته اند ك ـــر داش ـــا يكديگ ـــه اي ب ـــاركت صمیمان ـــادي مش ـــالیان متم ـــي س ـــا ط پژوهش ه
ـــراي  ـــژه اي را ب ـــاز وي ـــي TWAS، امتی ـــه آكادم ـــي ك ـــن معن ـــت. بدي ـــته اس ـــال داش ـــه دنب ـــن ب ـــراي طرفی را ب
ـــت  ـــت، كـــه بیانگـــر ماموري ـــوده اس ـــا نم ـــمندان جـــوان اعط ـــه دانش ـــزه TWAS-IROST ب ـــت از جاي حماي
ـــراي  ـــورها ب ـــر كش ـــا ديگ ـــكاري ب ـــه در هم ـــت ك ـــاري اس ـــور افتخ ـــي و همین ط ـــن آكادم ـــدت اي ـــي م طوالن

ـــت. ـــوده اس ـــل نم ـــادي حاص ـــعه اقتص ـــون توس ـــم در كان ـــر عل ـــي ب ـــدار مبتن ـــد پاي ـــان از رش اطمین

پروفسور رومين مورنزي
دبير اجرایي آکادمی جهانی علوم

                                                 

)TWAS( آکادمي جهانی علوم ●
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• دکتر فرج اله مهنازاده
دبیر سي و يكمین جشنواره بین المللي خوارزمي

• دکتر فرشاد اخالقي
استاد دانشكده مهندسی متالورژي و مواد دانشگاه تهران

• دکتر محمد حسين قزل ایاغ
دانشیار دانشكده مهندسي برق دانشگاه امام حسین علیه السام

• دکتر سيد احمد شرافت
استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه تربیت مدرس

• دکتر محمد علی اردکانی
استاد پژوهشكده مكانیك سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

• دکتر امير عبداله
دانشیار دانشكده مكانیك دانشگاه صنعتي امیركبیر

• دکتر رضا فرجي دانا
استاد دانشكده مهندسي برق و كامپیوتر دانشگاه تهران

• دکتر سعيد سمنانيان
استاد دانشكده فیزيولوژي دانشگاه تربیت مدرس

• دکتر اسکندر زند
استاد گیاه پزشكي و ريیس سازمان تحقیقات آموزش و ترويج كشاورزي

• دکتر محمدجعفر عبدخدایي
استاد دانشكده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شريف

• دکتر محمدتقي جغتائي
استاد دانشگاه علوم پزشكی ايران

• دکتر حميد لطيفي
استاد دانشكده فیزيك دانشگاه شهید بهشتي

• دکتر سيد حسين حسيني
استاد دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران

• دکتر علي رضا اللهياري
استاديار پژوهشكده مكانیك سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

اعضاي هيات داوران 
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ریيس گروه:
• دكتر منوچهر اقبال

اعضاي گروه: 
• مهندس زهرا عبدلي خوباني• دكتر سید وهاب شجاع الديني• دكتر كريم رحماني• دكتر محمدرضا ذوالقدر• مهندس نسرين بورقاني فراهاني• مهندس نويد باصري• دكتر شروين امیري• مهندس احمد آقاجاني

• مهندس زيبا نیك آئین• دكتر وحید رضا نفیسي• مهندس ايرج مشك آبادي• مهندس لیا مرادی• دكتر غامرضا محمدخاني• دكتر سعید گرگین• دكتر محمد فیروزمند• دكتر غامرضا فراهاني

گروه تخصصي برق و کامپيوتر/ فناوري اطالعات و مهندسي نرم افزار

 

گروه هاي تخصصي

ریيس گروه:
• دكتر محمد وجگانی

اعضاي گروه:  
• دكتر سعید سمنانیان 

• دكتر سید مرتضي كريمیان
• دكتر فرشید نوربخش  

 

 گروه تخصصي علوم پزشکي

ریيس گروه: 
• دكتر بنفشه زهرايی

اعضاي گروه: 
• دكتر سید كیوان آقا بیگ ايكلی

• دكتر زهرا اكبری
• دكتر وحید رضا اوحدی

• دكتر اكبر چشمی
• دكتر عبداله حسینی
• دكتر اورنگ فرزانه

• دكتر محمد خان محمدی

• دكتر حسین رحامی
• دكتر امیر محمد رمضانیان پور

• دكتر سید مهدی زهرائی
• دكتر سید محمد ضیاء علوی

• دكتر رضا غیائی 
• دكتر عباس قلندر زاده

گروه تخصصي عمران  

گروه تخصصي مکانيک/هوافضا
ریيس گروه: 

• دكتر فواد فرحاني بغاني    
اعضاي گروه: 

• مهندس حمید بختیاري• مهندس محمد بايرامي اردی• دكتر محمد امیني• مهندس محمد حمید امامی خوانساری• دكتر عباس اكبرنیا• دكتر حسنعلي ازگلي• مهندس آذر انوري• دكتر محمد علي اردكاني

• دكتر محمد مهدي ملكیان• دكتر داود كريمي علويجه• دكتر سید امیر حسین قرشي• دكتر حسین قدمیان• مهندس كیوان سیدي نیاكي• مهندس سهیا خوشنويسان• مهندس علي اصغر بیطرفان
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گروه هاي تخصصي

گروه تخصصي فناوري هاي شيميایي/ فناوري نانو
 ریيس گروه:

• دكتر محمد حسن ايكاني    
اعضاي گروه: 

• دكتر علي الیاسي
• دكتر نسرين اروج زاده 

• دكتر محمد رضا امید خواه
• مهندس طیبه امیدي

• دكتر ذاكر بحريني
• دكتر زين العابدين بشیري صدر

• دكتر علیرضا بصیري
• دكتر هما ترابي زاده

• دكتر مجید جوانمرد داخلی
• دكتر راضیه حبیب پور

• دكتر ناهید خندان
• دكتر حسین رحماني
• دكتر سمیه رحیمي

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

• دكتر انور شلماشي
• دكتر داود صادقي فاتح

• دكتر علیرضا صالحي راد
• دكتر شهره صفارزاده متین

• دكتر محمد عابدي
• دكتر حسن عربي

• دكتر علیرضا عشوري
• مهندس فرشته گل محمد

• دكتر اسام كاشي
• دكتر سید مهدي لطیفي

• دكتر سیدحیدر محمودي نجفي
• دكتر برهمن موثق

• سید وحید مرتضوي
• دكتر سید احمد مظفري
• مهندس نیلوفر ناصري

• دكتر زرين نصري

ریيس گروه:
• دكتر عطا اله كوهیان 

اعضاي گروه:  
• دكتر اكبر سلیمانی

• دكتر مجید سلیمانی
• دكتر ياسر عبدی

• دكتر سعید كنعانیان
• دكتر فاطمه محمدی پناه

 

گروه تخصصي علوم پایه  

ریيس گروه: 
• دكتر محمد زندی

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

• مهندس بهرام ايماني
• مهندس سید شتاب بوشهري

• مهندس رضا پناهي
• دكتر بهرام تفقدي نیا

• مهندس مهناز چوخاني زاده مقدم
• دكتر بتول حسین پور

• دكتر علي زنوزي
• دكتر محمدرضا سنجابي

• دكتر شهريار صرامي

• دكتر روزبه عباس زاده 
• دكتر مريم عطاپور

• مهندس سید علی قائم مقامی 
• مهندس يداله لبافي

• دكتر محمود مولي نژاد
• دكتر مجید معصومیان 

• دكتر امیر موسوي
• دكتر سارا میرزايي

• مهندس احمد نوروزيان
• دكتر فتانه ياري

گروه تخصصي کشاورزي و منابع طبيعي
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گروه هاي تخصصي

 ریيس گروه:
• دكتر علیرضا اللهیاري

اعضاي گروه:  
• آذر اورنگیان 

• مهندس قاسم پور صالحي 
• دكتر فرزاد شهری

• دكتر نگین فاح حقیقي
• دكتر سید احمد مظفري 

گروه تخصصی طرح هاي برگزیده موفق در توليد ملي

ریيس گروه: 
• دكتر محمد مهدي عزيزي 

 اعضاي گروه:  
• دكتر بهناز امین زاده
• دكتر وحید چوپانكاره
• دكتر شاهین حیدري
• دكتر محمد خزاعي

• دكتر عبدالهادي دانشپور 

• دكتر صمد سامانیان
• دكتر علیرضا عیني فر

• دكتر سید محمد فدوي
• دكتر محمد باقر قهرماني 

گروه تخصصي هنر /  معماري و شهرسازي

ریيس گروه: 
• دكتر علي كفلو 
اعضاي گروه:  

• دكتر عزت اله آزاد
• دكتر شاهرخ آهنگراني
• دكتر محمد اسماعیلیان

• دكتر كوروش شیرواني جوزداني
• دكتر ولي اله دشتي زاد 

• دكتر مرجان رجبي
• دكتر سید محمد زهرائي

• دكتر حسین سرپولكي
• دكتر فرزاد شهري

• مهندس سیامك عظیمي نام
• دكتر رضا غامي پور

• مهندس علي اكبر متحدي
• دكتر سید محمد مهدي هدوي

گروه تخصصي مواد، متالورژي و انرژي هاي نو

ریيس گروه:
• دكتر جعفر همت
اعضاي گروه:  

• دكتر مهرداد آذين
• دكتر زهرا امیني بیات

• دكتر محمدرضا بختیاري
• دكتر ناهید بختیاري

• دكتر خسرو حسیني پژوه
• دكتر خسرو رستمي

• دكتر داود زارع
• دكتر گیتا سعادت نیا
• دكتر محمد سهرابي

• دكتر سیده ملیحه صفوي
• دكتر فرزانه عزيز محسني

• دكتر عباس فرازمند 
• دكتر معصومه قباد نژاد

• دكتر علی اصغر كارخانه
• دكتر سعید میردامادی

• دكتر مهران كیاني راد 
• دكتر محسن واعظ

• دكتر مهناز هادی زاده

گروه تخصصي زیست فناوري و علوم پایه پزشکي/ محيط زیست 
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اعضای ستاد اجرایی

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

• دكتر شاهرخ آهنگرانی- معاون پشتیباني و منابع انساني
• دكتر علیرضا سدرپوشان ـ مديركل دفتر رياست و روابط عمومي

• حسین قويدل ـ مشاور رئیس و مدير كل دفتر حراست
• دكتر محمود مولي نژاد ـ  مدير كل همكاري هاي بین الملل و سازمان هاي تخصصي

• مهندس فاطمه آورزماني- كارشناس مسئول جشنواره بین المللي خوارزمي
• مینا بیدار ـ ريیس اداره امور جشنواره ها

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

• مرتضي قاسمي - كارشناس دبیرخانه جشنواره  بین المللي خوارزمي
• زويا رحیمي- كارشناس مسئول جشنواره جوان خوارزمي

• ژيا معماري- كارشناس اداره امور مسابقات علمي و فناوري
• دكتر غامرضا محمدخاني- مدير كل دفتر فناوري اطاعات و شبكه علمي

• ايرج غفارزاده ـ سرپرست اداره كل امور مالي 
• مهندس يداله لبافی- مدير كل امور پشتیباني و رفاه

• محمد نعیم آبادي- ريیس اداره روابط عمومي
• فاطمه جسك- ريیس اداره سازمان هاي تخصصي بین الملل

همکاران دبيرخانه
    مــژده حســیني، فرشــته مــرادی، زهــره كبیــري، مهنــدس علیرضــا واحــدي، مهنــدس روح الــه نامجــو، 

هــادی صدرايــی و محمــد ربیــع مهرعلیئــي 

    و بــا تشــكر از تمامــي همــكاران در ســازمان پژوهش هــاي علمــي و صنعتــي ايــران، روابــط عمومــي، 
ــر  ــي، دفت ــور مال ــور، اداره كل ام ــبكه هاي علمي كش ــات و ش ــاوري اطاع ــر فن ــاه، دفت ــتیباني و رف پش

ــل. ــي بین المل ــازمان هاي تخصص ــت و اداره س حراس
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گزارش دبيرخانه
 سی آمين جشنواره بين المللي خوارزمي 

بنام خدا
جشنواره بین المللي خوارزمي رهیافت سنجیده ای برای شناسايي و معرفي دانشمندان، پژوهشگران و نوآوران برتر در سطح ملی و 
بین المللی است كه بنیان آن پس از پیروزي انقاب اسامي در سال 1366  بنا نهاده شد و مايه خوشوقتي است كه اكنون  آن نهال نوپا 
طي سال هاي متمادي با تاش همه مديران و عوامل علمي و اجرايي برگزاري آن در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران به 
درختي ريشه دار، رشید و پر ثمر تبديل شده است.اين جشنواره وزين با بیش از سه دهه حیات افتخار آمیز خود نهصد و هشتاد و دو طرح 
برگزيده بنیادی، كاربردی، توسعه ای و اختراع و نوآوري برجسته را به جامعه علمي كشور معرفي نموده است، دويست و هشت پژوهشگر 
و دانشمند خارجي و ايراني مقیم خارج را در جمع برگزيدگان خود پذيرا شده است و در سی و يك سال گذشته نود و چهار نهاد و سازمان 
دولتي و خصوصي، علمي و اقتصادي، ملي و بین المللي را در فهرست حامیان مادي و معنوي خود جاي داده است و همه ساله در مراسمي 

با حضور رئیس جمهور وقت و مقامات عالیرتبه كشوري تقدير از برگزيدگان همان دوره را به انجام رسانده است.  

فرآیند اجرایی
بخش های مختلف در جشنواره بین المللی خوارزمی شامل رقابت طرح های داخلی، طرح های خارجی، طرح های ايرانیان مقیم 
خارج، انتخاب طرح موفق در تولید ملی و برگزيده ويژه است. فراخوان پذيرش طرح ها در سی و يكمین جشنواره بین المللی 
خوارزمی در فروردين ماه، از طريق وبگاه جشنواره و ساير مسیرهاي اطاع رساني الكترونیكي و پستی در داخل و به چهار زبان 
انگلیسي، آلماني، فرانسوي و اسپانیايي در خارج از كشور آغاز گرديد و ثبت نام متقاضیان در پايان شهريور ماه خاتمه يافت. طرح هاي 
ارايه شده بر حسب موضوع، به صورت الكترونیكي از طريق سامانه براي ارزيابي به هجده گروه تخصصي ارسال گرديد. كارشناسان 
و اعضاي هیأت علمي عضو گروه هاي تخصصي طرح ها را بر اساس ماهیت و شاخص هاي تعريف شده ارزيابي نموده و طرح هاي 

برتر به هیأت داوران جشنواره بین المللي خوارزمي پیشنهاد گرديد.
در اين دوره از جشنواره سیصد و هفتاد و هفت طرح داخلي و يكصد و سی وسه  طرح خارجي از چهل و نه كشور جهان براي 
حضور در اين رقابت ثبت نام نمودند. نتیجه فعالیت چند ماهه در هجده گروه های تخصصي، پیشنهاد سی طرح از سوي گروه هاي 

تخصصي به هیات داوران جشنواره شد.  
هیات داوران كه باالترين ركن علمي و تخصصي جشنواره است وظیفه بررسي علمي، فني، ارزشي و رتبه بندي طرح هاي 
پیشنهادي توسط گروه های تخصصي را به عهده دارد. پس از جلسه هاي  متعدد و دفاع گروه هاي تخصصي از طرح هاي پیشنهادي، 

تعداد ده طرح )10( داخلي و پنج طرح )5( خارجي به عنوان برگزيده سي  و يكمین جشنواره بین المللي خوارزمي انتخاب گرديد.
 

ویژگي هاي سي  و یکمين جشنواره بين المللي خوارزمي
• اين دوره از جشنواره با دريافت و پذيرش يكصد و سی و سه )133( طرح از دانشمندان چهل و نه )49( كشور نمادی از 

اثربخشی در گسترش تعامات علمی با دانشمندان صاحب نام دنیا و ارتقای سطح علمی و فناوری داخل كشور است.
• تهیه و تدوين ويژه نامه سی سال برگزاری جشنواره بین المللی خوارزمی به زبان انگلیسی شامل تاريخچه، روند تحوالت، 

دستاوردها و فهرست تمامی دانشمندان برگزيده خارجی و دانشمندان ايرانی مقیم خارج، 
• تعامل گسترده تر و نظام مند با گروه های تخصصی با تعريف و تبیین شاخص های ارزيابی،

• انتخاب گروه تخصصی برتر بر اساس رعايت آيین نامه جشنواره، شاخص های ارزيابی و روش های اجرايی صحیح،
• انتخاب عضو گروه تخصصی برتر بر اساس رعايت شاخص های ارزيابی و دفاع و ارايه صحیح و كامل طرح در هیات داوران،

• به روز رسانی و ارتقای سامانه ثبت نام الكترونیك، 
• تهیه و تدوين ويژه نامه هجده سال برگزاری جشنواره جوان خوارزمی، شامل تاريخچه، روند تحوالت، دستاوردها و فهرست 

تمام برگزيدگان.

محورهای علمي و گروه های تخصصی جشنواره 
   جشنواره بین المللي خوارزمي در محورهای اصلی پژوهش های بنیادی، كاربردی، طرح های توسعه ای، اختراع و نوآوری در 
گروه های تخصصي مهندسی برق وكامپیوتر، مكانیك، مكاترونیك، فناوري هاي شیمیايي، فناوري نانو، مواد، متالورژي و انرژي هاي 
نو، فناوري اطاعات، صنايع و مديريت فناوري، زيست فناوری و علوم پايه پزشكي، كشاورزی و منابع طبیعی، محیط زيست، علوم 

پايه، عمران ، هوافضا ، معماری و شهر سازي، هنر، علوم پزشكی و نظاير آن در سطح ملی و بین المللی فعالیت می نمايد.
   در خاتمه از تمامي پژوهشگران، فناوران و نوآوراني كه با ارايه طرح در اين رقابت حضور يافتند همچنین از اعضاي هیات داوران، 
اعضاي گروه هاي تخصصي، ستاد اجرايي و همه مديران و همكاران سازماني كه با تاش، تخصص، تعهد و پیگیري هاي مسئوالنه 

خود امكان برگزاري باشكوه اين دوره از جشنواره را فراهم ساختند تشكر و  قدرداني مي نمايیم.
  در اين دوره يازده نهاد و سازمان داخلی و يازده سازمان بین المللی از جشنواره بین المللی خوارزمی حمايت كرده اند. از  تمامی  اين 

نهادها و سازمان های دولتی ، خصوصی و بین المللی قدردانی می نمايیم .
دبيرخانه دائمی سي و یکمين جشنواره بين المللي خوارزمي
            اسفند ماه 1396
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 آمار طرح های برگزیده

• طرح هاي برگزیده  سی و یکمين  جشنواره بين المللي خوارزمي - بخش داخلی

ف
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2-11مکانيک

1--1برق و کامپيوتر
زیست فناوری و علوم پایه 
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• طرح هاي برگزیده  سی و یکمين جشنواره بين المللي خوارزمي - بخش خارجی
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• تعداد طرح هاي پذیرش شده درسی و یک دوره )داخلی، خارجی  و ایرانيان مقيم خارج(

نمود ارها
 

گروه تخصصی

• تعداد طرح هاي پذیرش شده به تفکيک گروه تخصصی در 
سي و یکمين جشنواره بين المللي خوارزمي 
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• تعداد كشورهاي شركت كننده در سي و یک دوره جشنواره بين المللي خوارزمي

• تعداد طرح هاي برگزیده در سي و یک دوره جشنواره بين المللي خوارزمي
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ف
گروه تخصصيردی
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• آمار طرح هاي پذیرش شده سي و یکمين   جشنواره بين المللي خوارزمي 
 

 آمار طرح های پذیرش شده
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     بســیار مفتخــرم كــه جايــزه خوارزمــي را دريافــت نمــودم. مــن از هیــات داوران بــرای 
ايــن افتخــار بســیار سپاســگزارم. جهــان امــروز نیازمنــد علــم و نــوآوری بیشــتری اســت و 

جايــزه خوارزمــي پلــی بیــن دانشــمندان در ايــران و جهــان خواهــد بــود.

• دکتر آندرس لوزانو
استاد علوم و عصب شناسي دانشگاه تورنتو-كانادا

ــی را  ــی خوارزمــی كمــال قدردان ــن الملل ــه جشــنواره بی ــل هســتم كــه از دبیرخان      ماي
بنمايــم. مــن بســیار تحــت تاثیــر مهمــان نوازيشــان قــرار گرفتــم. امیــدوارم كــه ايــن جايزه 
قــدم اولــي بــه ســوي يــك همــكاری پربــار باشــد، بــه طــوری كــه اهــداف مشــترک علــم 

و فنــاوری مــا هرگونــه مانــع ديگــری را از میــان بــردارد. 

• دکتر آندریا سي فراری
استاد فناوري نانو دانشگاه كمبريج، انگلستان

ــرای مــن اســت. از آنجايیكــه مــن در  ــر افتخــار بزرگــی ب ــزه معتب      دريافــت ايــن جاي
ــن كار  ــم، بنابراي ــبات كار می كن ــدی از محاس ــوع جدي ــددی و ن ــای ع ــه الگوريتم ه زمین
مــن بــه طــور مســتقیم بــا خوارزمــی كــه در حســاب رياضــی كار می كنــد، مرتبــط اســت. 
جــدا از علــوم ديگــر، نــام خوارزمــي »الگوريتــم« را بــه دنیــا آورده اســت. مــن ايمــان دارم 
كــه ايــده جوايــز بیــن المللــی علمــي، يــك ايــده عالــی بــرای كمــك بــه ايجــاد جهــان 
بهتــر اســت و مــن خوشــحالم كــه شــما آن را بــرای ســی ســال مــداوم انجــام می دهیــد. 

بــا تشــكر بســیار بــرای ايــن مهمــان نــوازی عالــی شــما و همكارانتــان.

• دکتر یاُرسالو سرگيِف
ريیس البراتوار محاسبات عددي در دانشگاه كاالبريا )ايتالیا(
 و استاد دانشگاه دولتي لوباچوفسكي روسیه

پيام برگزیدگان خارجی دوره سی ام 
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ــراز و نشــیب های ســی و يــك ســال برگــزاری مســتمر و هــر ســاله  جشــنواره بین  المللــی خوارزمــی در ف
خــود تغییــرات و تحوالتــی را پشــت ســر نهــاد كــه هــر يــك نقــش موثــری در تقويــت بنیان هــای اجرايــی 
ــیار  ــاش بس ــر دوره ت ــی آن در ه ــی و اجراي ــان علم ــود متولی ــان نم ــت اذع ــه می بايس ــت و منصفان آن داش
ــاح   ــن و اص ــیرهای نوي ــاد مس ــا ايج ــد و ب ــد آن بی افزاين ــه رش ــار رو ب ــر شاخس ــه ای ب ــا جوان ــد ت نمودن
ــور از  ــی كش ــعه علم ــه توس ــك ب ــا كم ــه همان ــن را ك ــنواره وزي ــن جش ــد اي ــداف بلن ــب، اه ــای مناس رويه ه
ــازند. ــق س ــرزمین اســت محق ــن س ــوآور اي ــاوران ن ــر از پژوهشــگران و فن ــی و تقدي ــايی، معرف ــق شناس طري

در همیــن راســتا و بــا توجــه بــه قــدر و منزلتــی كــه ايــن جشــنواره صاحــب نــام و اعتبــار در بیــن اســاتید، 
ــا عنــوان  پژوهشــگران و دانش پژوهــان و فنــاوران صنعــت كشــور يافــت از بیســت و هفتمیــن دوره بخشــی ب
»معرفــی برگزيــده ويــژه« بــه ايــن جشــنواره افــزوده شــد تــا در هــر دوره از برگــزاری، در زمینه هــای مختلــف 

علمــی، دانشــمندی در قیــد حیــات،  بــا نــام »برگزيــده ويــژه« مــورد تقديــر قــرار گیــرد. 
ــر  ــك عم ــم از ي ــوند، ه ــناخته می ش ــتر ش ــرزمین بیش ــن س ــوی اي ــرمايه های معن ــم س ــب ه ــن ترتی بدي
ــی می گــردد،  ــدار قدردان ــان در مســیر توســعه پاي تــاش پژوهشــی و ارزش آفرينی هــای علمــی و فرهنگــی آن
هــم الگوهايــی از پشــتكار، خدمتگــزاری، دانــش پژوهــی و اعتمــاد بــه نفــس  بــه رهپويــان ايــن مســیر معرفــی 

خواهــد شــد.  
ــون  ــاخص هايی چ ــه ش ــود ك ــده می ش ــي برگزي ــهرت اجتماع ــن ش ــا حس ــمندی ب ــش دانش ــن بخ در اي
اجمــاع اهــل نظــر بــر شايســتگی او، دارا بــودن نقــش موثــر در تحــول و توســعه علــوم و صنايــع نويــن كشــور، 
گســترش و احیــا فرهنــگ ملــی- اســامی و ســنت های ارزشــمند اجتماعــی و معرفــی علــم و صنعــت و هنــر 
ــاالت  ــاب و مق ــف، چــاپ و نشــر كت ــه علمــی دانشــگاهی، تالی ــل ، مرتب ــردم كشــور و ديگــر مل ــه م ــران ب اي
ــار شــخصیت مــورد نظــر، داشــتن نقــش موثــر  ــه تالیفــات و آث علمــی در مجــات معتبــر، میــزان اســتنادها ب
ــاي پژوهشــي  ــداد طرح ه ــي، تع ــه علم ــان زمین ــر هم ــتعدادهاي برت ــان و اس ــاگردان، دانش پژوه ــت ش در تربی
ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــاب آن ــرای انتخ ــراع ب ــكار و اخت ــداع، ابت ــي، اب ــي و بین الملل ــطح مل ــي در س و مطالعات

می شــود.

معرفی بخش برگزیده ویژه جشنواره بين المللی خوارزمی 
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• استاد مجيد سميعی
      بيست و هفتمين جشنواره بين المللی خوارزمی- 11  اسفند ماه سال    1392

• برگزیده ویژه برای:  پيشبرد مرز های دانش در جراحی مغز و اعصاب در جهان 
  و تالش در ارتقای این دانش در ایران  

     ايــن جشــنواره نشــان دهنــده ايــن اســت كــه كشــور مــا بــراي علــم و دانــش اهمیــت بســیار 
زيــادي قائــل اســت همانگونــه كــه در سراســر دنیــا بــراي افــرادي  كــه در جهــت علــم و دانــش 

فعالیــت مي كننــد احتــرام و ارزش قائلنــد ... نــام و نشــان ها مهــم نیســتند خواهــش می كنــم نگوئیــد مــن تحصیــل كــرده  
اينجــا و آنجــا هســتم،  بگوئیــد مــن خــودم چــي هســتم، چــه كاري مي توانــم ارايــه كنــم و چــه تحقیقاتــي انجــام دادم ...  
تحصیــات و مــدرک يــك چیــز اســت  انجــام دادن كارهــاي علمــي بــزرگ و موثــر يــك چیــز ديگــر ... برگــزاری چنیــن 
جشــنواره ای هــم بــرای آن اســت تــا افــرادي كــه در مســیر توســعه علــم و دانــش كارهــاي فوق العــاده اي كرده انــد مــورد 

تشــويق قــرار مي گیرنــد و انگیــزه ای شــود تــا جوانــان بیشــتر فعالیــت نماينــد. 

• استاد حسن تاج بخش
  بيست و هشتمين جشنواره بين المللی خوارزمی- 12 اسفند ماه سال 1393

• برگزیده ویژه برای: احيای طب سنتی و معرفی تاریخ پزشکی و دامپزشکی ایران
    مــا چهــار اســتوانه بــزرگ در طــب اســام داريــم كــه همــه ايرانــي هســتند علــي ابــن طبــري 
ســهل بــا كتــاب فــردوس الحكمــه ، محمدبــن زكريــاي رازي كــه همــان اهمیــت را بــراي جهــان 
اســام و جهــان شــرق دارد كــه بقــراط بــرای غــرب دارد بــا كتــاب الحــادي و طــب معصومــي، 

علــي ابــن مجوســي اهــوازي بــا كتــاب كامــل الصناعــه و چهارمیــن آنهــا افتخــار بشــريت حســین ابــن عبدالــه ســینا بــا كتاب 
قانــون در طــب. 

ــكده هاي  ــام دانش ــرن در تم ــش ق ــا ش ــج ي ــد و پن ــم بودن ــی عل ــای اصل ــینا پايه ه ــن س ــای رازي و اب ــه كتاب ه     ترجم
پزشــكي اروپــا تدريــس مي شــدند ... همچنیــن ســید اســماعیل جورجانــي كــه مــا همــه وامــدار او هســتیم. وی رســاله طبــی 
مفصلــی بــه فارســی نوشــت بــه نــام ذخیــره خوارزمشــاهی، كــه بــا ايــن كتــاب ارزنــده طــب فارســي را بنیانگــذاری نمــود.

• استاد سيد محمد بلورچيان
  سی امين جشنواره بين المللی خوارزمی - 25 بهمن ماه سال 1395

• برگزیده ویژه برای: توسعه دانش ترکيب های ارگانو سيليکون در ایران 

     مــن خیلــي خوشــحالم كــه ناظــر توســعه علمــی ايــران در حــدود 52 ســال هســتم. از روز اول 
انگیــزه ام  ايــن بــود كــه كاری كنیــم در كشــور بــه تحقیقــات پايــه دســت پیــدا كنیــم و نمــودی 
ــران را  ــم ... پژوهشــگاه شــیمي و مهندســي شــیمي اي ــه نمايــش بگذاري ــا ب ــران را در دنی از اي

ــار نشســته  ــه ب ــم ب ــه مــدت بیســت ســال مســئولیت آنجــا را داشــتم و خوشــحالم كــه امــروز زحمات تاســیس كــردم و ب
اســت. مــا بايــد بدانیــم امــروزه علــم بــه قــدرت و ثــروت تبديــل شــده اســت. ديگــر نــه تعــداد جمعیــت مطــرح اســت، 
نــه طــا، نــه المــاس و نــه حتــی وســعت جغرافیايــی، امــروز قــدرت علــم مطــرح اســت ... ديگــر فعالیــت فــردی جــواب 
ــده  ــد دي ــد باي ــه انجــام می دهن ــراد مهــم نیســت كاری ك ــام اف ــم ... ن ــي تشــكیل دهی ــد تیم هــاي تحقیقات نمی دهــد باي
 شــود ... مــا بايــد نهايــت تــاش خــود را بــكار بگیريــم تــا پیشــرو بمانیــم. ولــي ايــن امــور  حوصلــه و صبــوری مي خواهــد.  

جمالتی از سخنرانی برگزیدگان ویژه 
جشنواره بين المللی خوارزمی در روز مراسم
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ابوجعفر محمد ابن موسي خوارزمی
• متولد: دهه سوم یا چهارم قرن دوم  هجري قمري  ایران - خوارزم    

• مرگ: 229 هجری قمری 
 ابوجعفــر محمــد ابــن موســي خوارزمــی  بــا كنیــه ابوعبــدالل از دانشــمندان 
ــد. از  ــوم مي  باش ــي و نج ــي، جغراف ــه رياض ــي در زمین ــلمان و ايران ــزرگ مس ب
زندگــی خوارزمــی اطــاع دقیقــي در دســت نیســت اال اينكــه وي حــدود دهــه 

ــر  ــادي ذك ــا 780 می ــري ي ــري قم ــناد 166 هج ــي اس ــي)در برخ ــري شمس ــرن دوم هج ــارم ق ــا چه ــوم ي س
شــده اســت.( در منطقــه خــوارزم آســیاي میانــه )خیــوه- ازبكســتان( به دنیــا آمــده اســت و در حــدود ســال 229 
هجــري شمســي درگذشــت . شــهرت علمــی  وي مربــوط بــه كارهايــي اســت كــه در رياضیــات، بــه خصــوص 
ــای  ــل معادله ه ــر وی در ح ــترين تبح ــد. بیش ــر نامیده ان ــدر جب ــه او را  پ ــام داده به طوري ك ــر انج ــته جب در رش

خطــی و درجــه دوم بــوده اســت.
نامــش در تمــام فرهنگنامه هــاي جهــان در دانــش رياضــي ثبــت شــده و كتابــش بــه مــدت 400 ســال كتــاب 
ــل  ــوذ بي بدي ــي از نف ــم ول ــداد ك ــث تع ــی  از حی ــی  خوارزم ــار علم ــود. آث ــا ب ــگاه هاي اروپ ــي دانش درس رياض
ــز از هندســه شــمرد. يكــي  ــوان رشــته اي متماي ــر، به عن ــم جب ــذار عل ــوان بنیان گ ــد. خوارزمــی  را مي ت برخوردارن
ــم  ــرن دوازده ــه در ق ــت ك ــه«1 اس ــر و مقابل ــر در جب ــاب مختص ــا »كت ــاي وي در اروپ ــهور ترين كتاب  ه از مش
میــادي بــه التیــن ترجمــه شــد. ايــن كتــاب دربــاره رياضیــات مقدماتــي اســت. خوارزمــي، اولیــن كســي بــود 
كــه اعــداد عامــت دار را بــه كار بــرد. او بــراي ايــن كار، اصطاحاتــي را بــه كار می بــرد و اعــداد منفــي را ناقــص 
ــود. خوارزمــی عــدد  ــداول نب ــات، مت ــرد حــروف در رياضّی ــان، كارب ــا آن زم ــد. ت ــد مي نامی ــت را زاي و اعــداد مثب
مجهــول را » شــي ء« و مجــذور مجهــول را » مــال« مي نامیــد. كتــاب جبــر و مقابلــه خوارزمی كــه بــه عنــوان 
ــه  ــر ب ــاي جب ــه معن ــي ب ــن كلمــه در زبان هــاي اروپاي ــد باعــث شــد كــه همی ــن ترجمــه گردي ــه التی ــرا ب الجب
كار رود. نــام خوارزمــی  هــم در ترجمــه بــه جــاي الخوارزمــی  بــه صــورت الگوريتمــی  تصنیــف گرديــد و الفــاظ 
آلگوريســم، لگاريتــم و نظايــر آنهــا در زبان هــاي اروپايــي كــه بــه معنــي فــن محاســبه ارقــام يــا عامــا ت ديگــر 

ــد. ــتق از آن مي  باش ــت، مش اس
كتــاب ديگــر خوارزمــی »جمــع و تفريــق بــا عددهــاي هنــدي«2 نــام دارد. ايــن كتــاب باعــث شــد تــا سیســتم 
عــددي در اروپــا از سیســتم اعــداد التیــن بــه سیســتم اعــداد هنــدي )يــا بــه غلــط ارقــام عربــي( تغییــر يابــد. ايــن 
كتــاب نخســتین كتابــي بــود كــه نظــام ارزش مكانــي را بــه نحــوي اصولــي و منظــم شــرح مــي  داد. كتاب هايــي 
كــه وي دربــاره ارقــام هنــدي نگاشــته اســت، بعــد از آن كــه در قــرن دوازدهــم بــه زبــان التیــن منتشــر شــد، 

انقابــي در رياضیــات به وجــود آورد و هــر گونــه اعمــال محاســباتي را مقــدور ســاخت. 
خـــوارزمي، دســـتي تـــوانا در عـــلم نـــجوم نـــیز داشــت. اين دانشــمند شــهیر اســام، يكي از منجمان دربار 
مأمــون، خلیفــه عباســي بــود. كتــاب » زيــج الســند هنــد« خوارزمــی  ماننــد ســاير زيج هــا، عــاوه بــر جدول هــاي 

1  - The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing

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

ــر مقدمــه نســبتًا مفصــل در علــم نجــوم  نجومــی  و مثلثاتــي، مشــتمل ب
اســت كــه در حكــم نجــوم نظــري مـــي باشد. ايــن كتــاب نخســتین اثــر 
نجــوم بــه زبــان عربــي اســت كــه بــه  صــورت كامــل بــر جــاي مانــده و 
شــكل جــداول آن از جــداول بطلمیــوس تأثیــر پذيرفتــه اســت. نفــوذ ايــن 
ــر از  ــود امــا نخســتین اث ــاد نب ــدان زي ــوم مغــرب زمیــن چن كتــاب در عل

ايــن گونــه بــود كــه در قــرن دوازدهــم ترجمــه شــد.
ــال 195- ــد از س ــی بع ــدک زمان ــه ان ــورت االرض« ك ــاب » ص كت

196 ه. ق نوشــته شــده اثــري اســت در زمینــه جغرافیــا و به طــور 
تقريبــي فهرســت طول هــا و عرض هــاي همــه شــهرهاي بــزرگ و 
اماكــن را شــامل مي  شــود. ايــن اثــر بــه نوبــه خــود مبتنــي بــر جغرافیــاي 
بطلمیوســي بــود. ايــن كتــاب از بعضــي جهــات خاصــه در قلمــرو اســام 

ــت.  ــوس اس ــر بطلمی ــر از اث دقیق ت
ــي  ــاله كوتاه ــت رس ــده اس ــاي مان ــر ج ــه از وي ب ــري ك ــر ديگ اث
دربــاره تقويــم يهــود اســت. خوارزمــی  دو كتــاب نیــز دربــاره اســطرالب 
بــا نام هــاي » العمــل باالصطــرالب« و ديگــري »عمــل االصطــرالب« 
ــاره محاســبات ظــل  ــاب »الرخامــه« درب ــاب و كت ــن دو كت نوشــت. از اي
ــت.  ــده اس ــاي نمان ــر ج ــري ب ــات وي اث ــن اوق ــاب و تعیی ــايه( آفت )س
ــه  ــه ب ــد ك ــز از او می باش ــك« نی ــدان« و »الَفلَ ــم البل ــاي »تقوي كتاب ه

ــت. ــده اس ــه ش ــي ترجم ــاي اروپاي زبان ه
ابوجعفــر محمدبــن موســي خوارزمــی  در حــدود ســال 850 میــادي 

مطابــق يــا 236 هجــري قمــري درگذشــت .

برگرفته شده از كتاب تاثیرگذارترين های تاريخ ، شرح حال و آثار يك صد نفر از موثرترين 
شخصیت های تاريخ جهان 

نوشته: میشل اچ. هارت، ترجمه: محمد حسین آهوی

صفحاتي ازكتاب جبر خوارزمي

بـرگـي از ترجمـه التین كتـاب جمـع
 و تفريق با عدد هاي هند ي

)Algoritmi de Numero Indorum( 
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ابوحنيفه دینوری گياه شناس کرد ایرانی
• متولد: اوایل قرن سوم  هجري قمري  ایران - کرمانشاه    

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

احمـد بـن داود بـن َونَْند دينوري مشـهور بـه ابوحنیفـه دينوری، 
دانشـمند، گیاه شـناس و تاريخ نـگار ايرانـی اسـت كـه طـول حیـات 

وی در دوران سـامانیان و عصـر رشـد و شـكوفايي علمـي جهـان اسـام، بـه تاريـخ تقريبـی )222-282 هجـری 
قمـری( ثبـت گرديـده اسـت. دينـوري در بیشـتر علوم و فنـون رايج عصـر خويش صاحب نظـر بود. او اخترشـناس، 
گیاه شـناس، جغرافـی دان، رياضـی دان،  نحـوی و لغت شـناس و تاريخ نـگاری بـود كـه در اوايـل قرن سـوم هجری 
قمـری در دينـور يكـی از بخشـهای كنونـی شهرسـتان صحنـه اسـتان كرمانشـاه ديـده بـه جهـان گشـود. دوران 
كودكـی و نوجوانـی  را در زادگاهـش گذرانـد و در دوران جوانـی بـرای فراگیری علـم به عراق، حجاز، شـام و نواحی 
خلیـج فـارس مسـافرت كـرد. مدتـی در اصفهـان سـاكن شـد و علـم نجـوم و ستاره شناسـی را فراگرفـت. در منابع 
بسـیاری سـاخت رصدخانه هـا در اصفهان و دينور به وی نسـبت داده شـده اسـت. بعـد از آن به زادگاهش بازگشـت 
و بـه تألیـف كتاب هايـش مشـغول شـد. او در رشـته هاي مختلـف علمـي، ماننـد ادبیات عـرب، علوم قـرآن، حديث، 
باغـت، گیاه شناسـي، نجـوم، حسـاب و هندسـه، فقـه، تاريـخ و جغرافیـا كتاب نوشـته اسـت. بالغ بر بیسـت عنوان 

كتـاب بـراي او ذكـر كرده اند.
يكـی از آثـار معـروف او »كتاب النبـات« اسـت كه به شـناخت گیاهـان اختصاص داشـته و به تأيید كارشناسـان 
ايـن رشـته، دينـوری اطاعات منـدرج در اين كتاب را براسـاس تحقیق و تتبع خود اسـتخراج نموده اسـت و ديگران 

از او نقـل قـول كرده انـد. النبـات در نـوع خود و در عصـر خود بي نظیر بوده اسـت. 
دينـوري در ايـن كتـاب، اوصـاف گیاهان گوناگون را همراه با شـواهدي از شـعر شـاعران عـرب آورده و مباحث 
لغـوي و تاريخـي ايـن شـواهد را نیـز ذكـر كـرده اسـت. او بـه توصیـف تفصیلي اقسـام خاک هـا و تركیـب آن ها و 
حـاالت مكان هـا و سـرزمین هاي مختلـف و توزيـع آب در آن ها و حاالت عمومي الزم براي رشـد گیاهـان پرداخته، 
سـپس اوصـاف عمومـي گیاهـان و تركیـب هـر گیـاه را به  طـور جداگانـه توصیف كـرده و گیاهان را به سـه قسـم 
عمومـي تقسـیم كـرده اسـت. از میـان آثـار فراوانـی كـه عمـرش را صـرف نـگارش آنها كـرد، تنهـا كتابی بـه  نام 
»اخبـار الطـوال« در زمینـه تاريـخ عمومـی باقـی مانده اسـت. كـه از مهم تريـن منابع تاريخ ايران ساسـاني اسـت و 

حـوادث دولت هـاي عـرب را پـس از اسـام تا پايـان خافـت المعتصم، خلیفـه عباسـي  دربردارد. 
اخبارالطـوال ابتـدا بـه تاريـخ خلقت می پـردازد و مطالبی در مـورد پیامبرانی چـون ادريس،  نوح،  هـود،  ابراهیم 
و داود و سـلیمان تـا ظهـور عیسـی)ع( بیان می دارد. سـپس بـه مطالبی درباره ظهور زرتشـت می پردازد. شـرح حال 
و سرگذشـت پادشـاهان ايران، از جمشـید تا دارا و اسـكندر و ملوک الطوايف و سـپس ساسـانیان تا انقراض ايشـان 
از مباحـث ديگـر كتـاب اسـت. تاريـخ اسـام در اين كتاب بـا تفصیـل پیكارهای اعـراب و ايرانیـان در دوره خافت 

عمـر شـروع و بـه پايان خافـت معتصم ختم می شـود. 

معرفی یک دانشمند ایرانی 
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دينـوری يكی از مورخان اهل سـنت اسـت كـه در كتاب 
او شـرح جنگ های جمل، صفین و خـوارج در دوران حكومت 
معاويـه  دوره حكمرانـی  و  علیه السـام  علـی  امیرالمومنیـن 
و يزيـد، واقعـه كربـا و شـهادت امـام حسـین علیه السـام 
مفصـل بیان شـده اسـت. كتـاب اخبـار الطوال دينـوری يكی 
از مهم تريـن منابـع تاريخ اسـام اسـت كه نويسـنده آن پس 
از رسـیدن بـه واقعـه عاشـورا به شـرح مفصلی از حـوادث آن 
روز مـی پردازد. قیـام مختار و همراهانـش، حكومت زبیريان، 
انقـراض بنی مـروان و قیـام مـردم ايـران بـه خصـوص قیـام 
خراسـان بـه رهبری ابومسـلم از ديگر مباحث كتاب اسـت. از 
ويژگی هـای كتـاب دينـوری آن اسـت كـه  مؤلـف به خاف 
شـیوه برخـي از تاريـخ نويسـان اسـامي وقايـع را سـال بـه 
سـال و يـا بـر حسـب سلسـله و كشـور يـاد نمـي كنـد، بلكه 
آنهـا را از آغـاز تـا فرجـام پیوسـته مـي آورد. از كتاب هـای 
ديگـر او كتـاب  االكـراد اسـت كـه پیرامـون اصـل و نسـب 

كردهـا نوشته اسـت. كتاب هـای تاريـخ او بین سـال های )1888 - 1912 میادی( به  وسـیله »والديمیـر گیرگاس« 
و »كراخكوفسـكی« در هلنـد بـه زبـان فرانسـه ترجمه و انتشـار يافته اسـت.

مجموعـه صـد و ده جلـدی »آفريننـدگان فرهنـگ و تمدن اسـام و بوم ايران« بـه قلم دكتـر علی اكبر واليتی 
جلـد 87 خـود را بـه معرفی اين دانشـمند ايرانی اختصاص داده اسـت. 

آثار دینوری: 
ابـن نديـم آثـار دينـوری را برشـمرده و دانـش او را برگرفتـه از بصری ها و كوفی ها دانسـته اسـت. او دينوری را 
متجـرد در لغـت و هندسـه و حسـاب و هیئـت معرفـی كـرده و وی را موثق شـمرده اسـت. فهرسـت آثـار او عبارت 

 : از  است 
كتـاب تفسـیرالقران، كتاب االنـواء، كتـاب اصاح المنطـق، امامـت و سیاسـت، كتـاب لحن العامـه، كتاب الفصحا، 
كتـاب حسـاب الدور و الوصايـا، كتاب الزيـج، كتاب النبـات )در دو جلـد(، كتاب الجبـر و المقابلـه، كتـاب جواهرالعلـم، 
كتاب الـرد علـی رصداالصبهانی ، كتاب الشـعر و الشـعراء، كتاب التاريخ، كتاب اخبارالطوال، كتاب فی حسـاب الخطائین، 
نوادرالجبـر،  كتـاب  والتفريـق،  كتاب الجمـع  فی حسـاب الهند،  كتاب البحـث  والـزوال،  كتاب القبلـة  كتاب البلـدان، 

كتاب االكـراد.

معرفی یک دانشمند ایرانی 
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سه دهه برگزاری جشنواره بين المللی خوارزمی 
در گذر زمان ) سی سال افتخار(

• جشنواره بين المللی خوارزمی - اولين دوره - 1366
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سه دهه برگزاری جشنواره بين المللی خوارزمی 
در گذر زمان ) سی سال افتخار(

• جشنواره بين المللی خوارزمی- ششمين دوره - 1371
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سه دهه برگزاری جشنواره بين المللی خوارزمی 
در گذر زمان ) سی سال افتخار(

• جشنواره بين المللی خوارزمی - هجدهمين دوره - 1383
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سه دهه برگزاری جشنواره بين المللی خوارزمی 
در گذر زمان ) سی سال افتخار(

• جشنواره بين المللی خوارزمی- بيست و یکمين دوره - 1386
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سه دهه برگزاری جشنواره بين المللی خوارزمی 
در گذر زمان ) سی سال افتخار(

• جشنواره بين المللی خوارزمی - بيست و هفتمين دوره - 1392
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سه دهه برگزاری جشنواره بين المللی خوارزمی 
در گذر زمان ) سی سال افتخار(

• جشنواره بين المللی خوارزمی - بيست و نهمين دوره - 1394

• جشنواره بين المللی خوارزمی - سی امين دوره - 1395


