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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 پيشــرفت هاي اخير در علم پزشــكي و فناوري زيســتي و همچنين توجه روزافزون انسان به بهداشت و 
ســامت، ضرورت اندازه گيري مقادير كم داروها، نشــانگرهای زيستی و گونه هاي زيســت  محيطي روز به روز بيشتر 
احســاس مي گردد. در اين پژوهش، از نانو ذرات فلزی مختلف، نانوكامپوزيت ها، اصاحگرهای آلی، پليمری، رشته های 
DNA، آنتی بادی و نانو مواد بر پايه مواد كربنی و مايعات يونی براي ســاخت و اصاح انواع حســگرها استفاده گرديده 

اســت. حسگرهای الكتروشــيميايی به دليل مزايايی كه نســبت به روش های گران قيمت و پيچيده ی دستگاهی دارند 
بســيار مورد توجه قرار گرفته و كاربرد آنها در حوزه های مختلف آزمايشگاهی، محيط زيست، پزشكی و كشاورزی رشد 
چشمگيری داشته است. بنابراين ابداع حسگرهای الكتروشيميايی جديد از دو نظر مهم و قابل توجه می باشد. بهبود پاسخ 
حســگرهای ساخته  شده برای گونه های خاص و افزايش كارايی آنها بسيار حايز اهميت است. الكترودهای اصاح شده 
با تغيير و اصاح سطح الكترود، توانايی محقق كردن اهداف مختلف را دارند. با استفاده از اين حسگرها تشخيص توالی، 
نقص، جهش و هيبريداســيون در ملكول DNA، تشخيص نشــانگرهای سرطان و سلول های توموری، برهم كنش های 
آنتی ژن-آنتی بادی، بررســی اثر دارو بر فرآيندهای بيولوژيكی، اندازه گيری داروهای مختلف در نمونه های حقيقی مانند 
خون و ادرار، اندازه گيری آالينده های مختلف و ... از جمله مواردی هستند كه در اين طرح بررسی شده اند. در اكثر موارد 

حسگرها دارای پاسخ های الكتروشيميايی مناسب از نظر تجزيه بودند.

دكتر محمد مظلوم اردكاني عضو هيات علمي و اســتاد دانشــگاه يزد،  دانش آموخته رشته شيمي تجزيه از دانشگاه 
اصفهان و در ســال هاي تحصيل 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 شيمي عاوه بر چاپ و ارايه  بيش از دويست عنوان مقاله در مجات معتبر و 
همايش هاي علمي داخلي و خارجي با عضويت در هيات تحريريه چندين نشــريه معتبر تخصصي و گواهي ثبت اختراع 
ساخت يك حسگر الكتروشيميايي با بهره گيري از مزاياي نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد،  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 بيدگل واقع در كوير مركزی ايران درياچه ای پرشــور و فصلی با ســاختاری بكر و منحصر به فرد 
است. نظر به اهميت اين اكوسيستم و  با توجه به اين اصل كه ميكروارگانيسم ها بيش از نيمی از توده زيستی زنده كره 

زمين را به خود اختصاص می دهند تنوع زيستی پروكاريوتی درياچه آران و بيدگل مورد بررسی قرار گرفت. 
در روند انجام پژوهش با استفاده از روش های غير وابسته به كشت تنوع زيستی ميكروارگانيسم های ساكن در منطقه 
از طريق روش های متنوع مورد بررسی قرار گرفت تا درک درستی از اكولوژی منطقه در اختيار قرار داده و اعضای غالب 
جامعه ميكروبی منطقه را مشخص كند. به علت شرايط اكستريم يا سخت حاكم بر منطقه ميكروارگانيسم ها نقش بسيار 
كليدی و حساســی در تعادل اكوسيستم بر عهده دارند و با استفاده از روش های غير وابسته به كشت اثر انگشت طبيعی 

درياچه آران و بيدگل از نظر اعضای ميكروبی ساكن تعيين شده است. 
در راســتای بررسی توانمندی ميكروارگانيســم های بومی درياچه آران و بيدگل قابليت اين سويه ها در توليد طيفی از 
آنزيم های هيدروالزی مورد بررســی قرار گرفت. بدين منظور غربالگــری آنزيمی برای آنزيم های آمياز، پروتئاز، ليپاز، 
پولوالناز، زاياناز، ســلوالز،كيتيناز، اينوليناز و نوكلئاز بر روی ســويه های خالص جداسازی شده انجام گرفت و به ترتيب 
142 ،17 ،128 ،38 ،2 ،8 ،3 ،64 و 144 ســويه مثبت برای هر آنزيم مشــاهده شد. آنزيم های مزبور دارای كاربرد های 
بســيار ارزشــمند و متنوعی در عرصه بيوتكنولوژی بوده و جداسازی سويه های بومی دارای قابليت توليد اين انزيم ها در 

راستای دستيابی به سويه های توليد كننده و ژن های دارای قابليت مهندسی حايز اهميت است.
براساس نتايج بدست آمده در اين پژوهش تنوع پروكاريوتی در درياچه نمك آران و بيدگل بيشتر از درياچه های نمك 
مورد بررســی در ديگر نقاط جهان می باشــد. باكتری ها در اين محيط پر شور گروهی فراوان، متنوع و از نظر متابوليكی 
فعال هستند. روش های وابسته به كشت و غير وابسته به كشت جنبه های متفاوتی از تنوع پروكاريوتی در اين درياچه را 

آشكار نمودند، بر اين اساس كاربرد همزمان آنها در مطالعات تنوع زيستی توصيه می شود.

دكتر محمد علي آموزگار دانش آموخته ميكرو بيولوژي و دانشــيار دانشــكده زيست شناسي دانشگاه تهران است كه 
طي دوازده ســال فعاليت علمي خود، با آموزش دانشجويان، چاپ بيش از سي مقاله علمي در نشريات تخصصي داخلي 
و خارجي، و بيست 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 

تاش و مداومت و فعاليت 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:  
تركيبــات آلی با ارزش را می توان در آزمايشــگاه به صــورت صناعی و يا از منابع طبيعی تهيــه نمود. در اين طرح 
فعاليت های انجام شده براي ارايه روش های نوين سنتز تركيبات آلی با ارزش از يك سو و همچنين استخراج، نيمه سنتز 

و بررسی خواص بيولوژيك تركيبات طبيعی از گياهان بومی ايران از سوی ديگر ارايه شده است.
تركيبات هتروســيكل پركاربردترين مواد سنتزی موجود در جهان می باشــند. در اين طرح روش های جديدی برای 
سنتز تركيبات آلی به ويژه حلقه های هتروسيكل از طريق واكنش های چند جزئی، روش های سنتز نامتقارن و استفاده از 
شــيمی كليك گزارش شده است. در برخی موارد كاتاليزورهای جديد برای پيشبرد واكنش ها در شرايط مايم و سازگار 

با محيط زيست ارايه گرديده است.
استفاده از تركيبات راهبر و ايجاد كتابخانه ای از مشتقات آنها همواره يكی از روش های معمول براي كشف تركيبات 
فعال زيســتی بوده اســت. در اين طرح نيز از تركيبات راهبــری مانند آنتی بيوتيك های بتاالكتــام و آلكالوئيدهای و 

ترپنوئيدهای طبيعی برای سنتز مشتقات جديد استفاده شده است. 
خواص ضد ميكروبی، ضد سرطان، آنتی اكسيدانتی، ضد درد، ضد ديابت و ضد التهاب بسياری از تركيبات تهيه شده 

مطالعه و در برخی موارد نتايج چشمگيری حاصل شده است.

دكتر پيمان صالحي اســتاد گروه فيتو شــيمي پژوهشــكده گياهان و مواد اوليه دارويی دانشــگاه شــهيد بهشتي و 
دانش آموخته رشته شيمي آلي از دانشگاه شيراز است كه در بيست سال فعاليت آموزشي و تحقيقاتي يك صد و پنجاه و 
شــش مقاله چاپ شــده در مجات  معتبر خارجي و بيش از صد  مقاله ارائه شده به همايش هاي ملي و بين المللي را در 
كارنامه خود دارد و با عضويت در چندين انجمن تخصصي و انجام فعاليت هاي آمورشــي، مديريتي و اجرايي مستمر در 
واحدهاي ســتادي و پژوهشــي مرتبط با زمينه علمي خود، در مسير 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:  
توربيــن گاز IGT25 با توان نامی 25 مگاوات،  اولين توربين گازي صنعتي ايرانی مي باشــد كه در بهمن ماه ســال 
1393 به عنوان اولين توربين ملی صنعتی توســط گروه شركت های توبوكمپرسور نفت به بازار رقابتی كشور عرضه شد. 
با توجه به تجربيات جهانی متعدد در خصوص بهره گيری موفق از روش طراحي از روي محصول بجاي طراحي از روي 
نيازمندي و ساخت توربين های گازی از يك سو و نيز تجربه چندين ساله قبلی گروه شركت های توربوكمپرسور نفت در 
همكاری با سازنده بزرگ و توانمندی چون زيمنس از سوی ديگر، تعريف توربين ملی IGT25 با استفاده از روش طراحي 
Bottom-Up صورت پذيرفته اســت. اين توربين قابليت اســتفاده در كاربردهای توليد گشتاور و توليد توان را داراست. 

توان نامی اين توربين قابل ارتقا  تا 30 مگاوات بوده و دارای راندمان 35 درصد در شــرايط  ISO می باشــد. توربين ملی 
IGT25  يك توربين سبز دوستدار محيط زيست با سطح آاليندگی كمتر از ppm 25  است. 

تمامي قطعات توربين ملی IGT25 ســامانه و مجموعه هاي آن، دارای زنجيره تامين كاما بومی برای اقام تامينی 
می باشــد و دانش طراحی و فناوري ســاخت آن به طور كامل به دست متخصصان ايراني انجام شده است. همچنين اين 
توربين دارای بيش از چهل هزار صفحه مســتندات داخلی )شــامل مدارک طراحی، ساخت، مونتاژ و آزمايش، راه اندازی، 
بهره برداری، نگه داری و تعميرات، و نيز مدارک مشــتری(، ســامانه كنترل بهبود يافته براي تسهيل و افزايش امكانات 
و قابليت های بهره برداری و نيز تجهيزات اضافی ســخت افزاری و نرم افزاری همچون ســامانه ضديخ زدگی و سيســتم 
پيشرفته پايش وضعيت می باشد. در عين حال، به منظور حفظ حقوق و مالكيت معنوی توربين گاز IGT25، عاوه بر ثبت 

نشان ملی، مراحل ثبت تعداد بيش از پنجاه اختراع بر روی اجزاي مختلف اين توربين 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:  
مشــكات زيست محيطی 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 ماهيت احتراق اين دو سوخت، در صورت عدم چاره 
انديشــی و بكارگيری تمهيدات مناســب، باعث كاهش خروجی و كارايی  واحدها می گــردد. اين طرح با بهره گيری از 
امكانات  موجود و توان مندی ســاخت داخل و بر پايه سال ها پژوهش تجربی و محاسباتی، با ارائه يك روش مناسب در 
شبيه سازی مشعل ها و كوره های احتراقی راه حل مناسبی را به منظور دستيابی به خروجی و كارايی بهينه ارايه می كند.

در ايــن طرح تمامي اجزای يك ديــگ بخار لوله آبي نيروگاهی بصورت مجزا و يك به يك تحليل و شبيه ســازي 
شــده  است. بخش احتراق و مشعل ها بواسطه تاثير اساســی كه بر نتايج دارند از يك سو و پيچيدگی آن از سوی ديگر  
به صورت ويژه مورد تحليل قرار گرفته اســت. عاوه بر ساخت يك سامانه شبيه ساز تجربی، كوره به صورت دقيق شبيه 
سازي و با استفاده از روش ديناميك سياالت محاسباتی به صورت محاسباتی تحليل شده است. نتايج حاصل از هر يك 
از اجزا در نوشــتن يك كد شبيه ساز محاسباتی يكپارچه مورد اســتفاده قرار گرفت. بر مبنای محاسبات صورت گرفته با 
شبيه ســاز حاصل و برپايه تغيير طرح مشــعل ها و بخش های امكان پذير در ديگ روش های اجرايی مناســب به منظور 
دسترســی به توان و بهره وري بهينه بويژه در احتراق با سوخت گاز تعيين شده و نتايج كار نشانگر موفقيت راه حل ارايه 
شده می باشد. به طور خاصه اين راه حل را می  توان تركيبی از دو رويكرد هواي باال سر شعله و تنظيم سوخت برشمرد.

 مقايســه هزينه های طرح با  هزينه ساير راه حل های پيشنهادی از سوی شــركت های خارجی نشانگر صرفه جويی 
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:  
شبيه ساز سقوط آزاد، تونل باد عمودي است كه سرعت جريان هوا در آن حدود 200 تا 250 كيلومتر 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 هواپيما 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 ثانيه طول كشــيده و از زمان خروج از هواپيما يا بالگرد شروع شــده و تا زمان باز كردن چتر ادامه دارد. اين 
آموزش بســيار سخت است و مربيان 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. همچنين هزينه استفاده از اين طرح 

حدود 5% سقوط آزاد مي باشد كه بسيار مقرون به صرفه است. 
تونــل باد عمودي داراي اجزاي نازل، توري محافظ، محوطه پرواز، ديفيوزرها، فن و ورودي آنها مي باشــد. با كنترل 
سرعت دوراني فن مي توان سرعت جريان هوا در آن را تنظيم نمود. پايه علمي اين طرح، مكانيك سياالت و آيروديناميك 
مي باشــد. به منظور دســت يابي به طرحي مناسب، در ابتدا پس از نيازســنجي، طراحي مفهومي انجام شد. پس از انجام 
طراحي مفهومي، ناشــناخته هاي علمي طرح، مشخص شــد كه به پژوهش بيشتری نياز است. از ناشناخته هاي طرح در 
ارتباط با كاهش هزينه ســاخت تونل باد بود كه در نتيجه مطالعات بيشتری در خصوص كاهش طول نازل، كاهش افت 

فشار توري محافظ، طراحي فن، زاويه هاي ديفيوزر، النه زنبوري و غيره انجام گرفته است.

دكتر محمد علي اردكاني درجه دكتري خود در مهندســي هوافضا را از دانشــگاه  نيهون توكيو – ژاپن در سال 1376 
دريافت نمود. ســپس به عنوان عضو هيات علمي پژوهشــكده مكانيك سازمان پژوهشــهاي علمي و صنعتي ايران به 
پژوهش، نوآوري و توســعه دانش در زمينه كاري خود پرداخته اســت . اين پژوهشگر نوآور اجراي بيست و يك عنوان 

طرح پژوهشي و نيمه صنعتی، تاليف چهار عنوان كتاب 
و چاپ ســی و نه عنوان مقاله در مجات معتبر داخلي 
و خارجي و راهنمايي و مشــاوره بيست 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:  
ژرمانيوم عنصر شيميايی است كه با نشانGe و عدد اتمی 32 در جدول تناوبی وجود دارد. ژرمانيوم شبه فلزی است 
ســخت درخشــان به رنگ سفيد خاكستری كه از نظر شيميايی شبيه قلع می باشــد. اين عنصر تعداد زيادی از تركيبات 
آلی ، فلزی را تشــكيل داده و ماده نيمه هادی مهمی در سامانه  های مادون قرمز، آشكار سازهای امواج الكترو مغناطيس، 
ترازيســتورها، ديودها، فيبر نوری، كاتاليزورهای پليمرزاسيون و صنايع ديگر می باشد. اين كاربردها حدود 85% مصرف 
جهانی ژرمانيوم را تشــكيل داده اســت. ژرمانيوم به صورت تجاری از پردازش ســنگ معدن مذاب روی و از ســوختن 

محصوالت جانبی ذغال سنگ های خاصی به دست می آيد.
ژرمانيوم بر خاف بيشــتر نيمه هادی ها دارای گاف انرژی كوچكی است كه امكان بر همكنش موثر به اشعه مادون 
قرمز را بوجود می آورد، لذا در ساخت آشكار سازهای مادون قرمز كاربرد فراوان دارد. ضريب شكست و ويژگی های اكسيد 
  Si Ge آن، استفاده از ژرمانيوم را در عدسی های زاويه باز دوربين و عدسی های شئی ميكروسكوپ سودمند می كند. آلياژ

در حال تبديل سريع به ماده نيمه هادی مهم در ساخت IC های سرعت باال می باشد .
 .)> 1013 atom /cm3( برای رشد تك بلور ژرمانيوم نيازمند ماده اوليه با خلوص باال می باشيم

اشكال ذيل درصد عبور و بازتاب لنزهای محدب ژرمانيوم را بر حسب طول موج نشان می دهد.
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رتبه دوم 
پژوهش هاي توسعه ای

)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 بيماري نيوكاســل )ND( و برونشــيت عفوني )IB( در صنعت مرغداری بيماری های مهمی بوده و عامل خســارت 
اقتصادی قابل توجهی به اين صنعت هستند و در اكثر نقاط دنيا در شرايط نگهداري متراكم نقش يك مشكل اساسي را 
بازي مي كنند بنابراين توليد واكســن هايي با اثر بخشي زيادتر و عوارض كمتر مورد نياز است. با توجه به واردات واكسن 
دوگانه زنده برعليه اين دو بيماری مهم صنعت طيور و به دليل اينكه اين نوع واكســن ها از نقطه نظر اقتصادي به خاطر 
حذف استرس ناشي از مايه كوبي مكرر, احتمال كمتر مرگ و مير گله, صرف وقت و هزينه كمتر و حذف عوامل زيان  آور 
ديگر مورد توجه مرغداران قرار گرفته اند. توليد واكسن دوگانه زنده نيوكاسل سويه السوتا و  برونشيت عفوني سويه H-120 در 
كشــور از اهميت اقتصادی برخوردار است. در اين طرح بر اساس استانداردهای بين المللی اين واكسن ساخته شده است. 
بذرهای ويروس  نيوكاســل ســويه السوتا و ويروس برونشيت عفوني ســويه H-120 در تخم مرغ SPF جنين دار بطور 
جداگانه تكثير شــدند. پس از كنترل ستروني و عيار سنجي ويروس هاي برداشت شده، فرموالسيون و بهينه سازی ميزان 
هر يك از دو ويروس بر اســاس عيار آنها تا مرحله تامين حداقل در مورد نياز انجام شــد. با توجه به آزمايش هاي كنترل 
كيفی واكســن تهيه شده بي ضرر و از نظر توانمندي و كارايي مناسب مي باشد . همچنين القا پاسخ ايمني در جوجه هاي
SPF و تجارتي را دارد و مي تواند ابزاري مفيد در برنامه كنترلي دو بيماري برونشــيت و نيوكاســل قلمداد شــود. واكسن 

دوگانه زنده نيوكاسل سويه السوتا و برونشيت عفونی سويه H-120 از طرف سازمان دامپزشكی كل كشور تاييد و پروانه 
توليد انبوه آن گرفته شده است و در حال حاضر در مقياس صنعتی توليد می شود.

دكتر شهين مسعودي دانش آموخته سال 1364 رشته دامپزشكي دانشگاه تهران است. اين پژوهشگر برتر و پيشكسوت  
موسســه تحقيقات واكسن سازي و سرم سازي رازي طي سي سال فعاليت 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 اختيار ديگر 

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

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 پتروشــيمي يكی از صنايع مادر و مهم كشور می باشد كه در چند ساله اخير رشد زيادي داشته است و با توجه 
به وجود مواد اوليه فراوان در كشــور  و ارزش افزوده مناســب آن هر ساله در حال گسترش  مي باشد. يكی از واحدهای 
مهم در اين صنايع واحد توليد پلی اتيلن ترفتاالت )PET( می باشد كه در آن از انواع مختلف كاتاليست ها استفاده می شود. 
كاتاليســت های مورد استفاده در اين واحد بســيار حساس و  دارای مشخصات فنی پيچيده می باشند. يكی از مشخصات 

مهم اين كاتاليست ها، وجود مقادير بسيار اندک از ناخالصی ها در آنها می باشد.
 در اين طرح با اســتفاده از منابع علمی جديد و انجام تحقيقات فراوان، فرآيند توليدی به گونه اي طراحی شده تا اين 
كاتاليســت ها با مشــخصات مربوط و با حداقل ناخالصی ها و با توجه به امكانات و تجهيزات موجود در داخل كشور، در 
مقياس صنعتی توليد گردد و اين دانش فنی قابل گســترش برای توليد تعداد زيادی از كاتاليست ها و مواد شيميايی هم 

خانواده با خلوص باال نيز می باشد.
از ويژگی های مهم نوآورانه اين طرح در بخش های مختلف فرآيند مي توان به  طراحی و ســاخت راكتور ها و شرايط 
واكنش های انجام شــده در آنها، طراحی و ساخت تبخير كننده ها، كريستاليزورها، خشك كن ها و شرايط فرآيندی در هر 

كدام اشاره كرد.  
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رتبه سوم 
پژوهش هاي توسعه ای

● 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 بســياري 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 جلوگيری از آلودگی های محيطي به دليل سوزاندن گاز و همچنين 
ممانعت از هدر رفت منابع با ارزش گاز مناســب ترين راهكار اتصال دو چاه به هم ديگر و اســتحصال نفت بيشتر و حفظ 
منابع با ارزش گاز مي باشــد. يكی از مهم ترين مشــكات اجراي اين طرح  نياز به لوله هايی با قطر كم حدود چهار اينچ 
و با دو جنس داخلی فوالد ضد زنگ و جنس بيرونی كربن اســتيل كه يكی مقاوم به گاز ترش باشــد و ديگری مقاوم به 

محيط حاوی كلر واستحكام مناسب براي تحمل فشارهاي باال مي باشد .
پس از مطالعه به روي روش های مختلف از جمله عمليات روكش فلزي توســط جوشــكاري و اســتفاده از وايرهای 
استينلس استيل برای داخل لوله های كربن استيل به دليل زمان بسيار طوالنی توليد )يك روز براي توليد هر متر لوله با 
توجه به نياز به چندين كيلومتر لوله براي اتصال هر دو چاه ( و احتمال عيوب زياد، اين روش كنار گذاشته شد. لذا روش 
جا زدن دو لوله كربني و اســتينلس استيل را به روش" انقباضي هيدروليكي- حرارتي" برای نمونه های مختلف آزمايش 
نموده و پس از حصول نتايج مثبت با توجه به تجهيزات  موجود براي توليد انبوه، طراحی و ســاخته شــد.  اين تجهيزات 
شــامل: كوره استوانه ای با طول بلند با امكان حركت بر روی ريل و كنترل كامل درجه حرارت فضای داخل آن طراحی 
و ســاخت مبرد حرارتی كه همزمان كار خنك كاری و توليد فشار از 450 بار به باال را انجام می دهد. سامانه PLC )براي 

كنترل دقيق درجه حرارت، فشار و تقليل فشار( طراحی 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 
عاوه بر مدارات فيزيكي، بخش كليدي عملكرد ســامانه در نرم افزار داخلي تجهيزات نهفته اســت، به عبارتي يك سافت 
ســوييچ اســت كه به طور تركيبي )هيبريد( از فناوري مبتني بر مدار هم پشتيباني مي كند. از مهم ترين مزاياي آن يكپارچه 
سازي ارتباطات براي سازمان هايي است كه واحدهاي آن پراكندگي جغرافيايي دارند. نمابر مجازي، صندوق صوتي، داشتن 
قابليت هاي مركز تماس، پاسخگويي خودكار و دريافت خطE1، داشتن ظرفيت 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 زمينه فناوري هاي نوين مخابراتي فعاليت مي نمايد به دليل ويژگي هاي زير به عنوان 

طرح موفق در توليد ملی برگزيده شد: 
● تاسيس شركت بر پايه كار گروهي و تداوم اين همدلي و پشتكار با تقسيم روشن وظايف و مسئوليت ها از  ابتدا تا كنون، 
مديريت منسجم براي تحقق اهداف بلند مدت ، اشتغال  زايي مولد و ب كار گيري فرايندهاي نظام مند در پاسخگويي و كسب 

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

آن لحاظ شده است. روند رو به رشد توليد، فروش و سود كه نشانگر پايداري شركت در بازار است.
● واحد تحقيق و توســعه كارآمد و فعال، تامين نياز و بهبود و اصاح شــرايط كاربري و پوشــش بخش گسترده اي از 
بازار هدف، تثبيت جايگاه نشــان تجاري با توجه به رقباي داخلي و خارجي، ارتقاي كيفيت با توســعه نرم افزاري و سخت 
افزاري، طراحي و ساخت محصوالت جديد براي ورود به بازار بين المللي ، تقويت فعاليت و توليد واحدهاي صنعتي داخلي با 

برون سپاري از برتري هاي اين شركت در صنايع دانش بنيان است. 
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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 پيشرفت در شيمي پليمر- نانو فناوري و علوم زيستي را فراهم مي كند و اين مواد توان بسيار 
بااليی در درمان پزشــكي را داراست. بافت مهندسي شده توسط ايشان قادر است با استفاده از شبكه پليمري حاوي آب 
كه به آنها هيدروژل گفته مي شود رفتار سلول را تنظيم كند. اين پژوهشگر برجسته به طور خاص هيدروژل هاي هيبريدي 
را كه توان شــبكه اي شــدن نوري را دارند، با اســتفاده از تركيب طبيعي مولكول هاي با نانو ذرات را توسعه داده اند. اين 
تركيبات مي توانند براي تنظيم خواص شــيميايي، بيولوژيكي، مكانيكي والكتريكي به كار رود. اين داربست هاي كاربردي 
منجر به تفاوت هايي در ســلول بنيادي به انواع سلول هاي مورد نظر و تشكيل مستقيم بافت قلب يا استخوان مي شوند. 
اين پژوهشــگر برجسته در خصوص ساخت هيدروژل هاي رسانا با يكپارچه سازي نانو مواد از جمله نانو لوله هاي كربني، 
گرافني و گرافن اكســيد پيشگام مي باشــند. براي تهيه بافت پيچيده، از روش گردآوري مستقيم با شركت دادن ماوژول 
بافت هاي كوچك به بافت هاي بزرگتر را بهبود داده اند و پيش بيني مي شود اين روش منجر به توسعه نسل بعدي درمان 

و دستگاه هاي پزشكي شود.

زندگي نامه: 
دكتر علي خادم حسيني عضو هيات علمي و استاد فناوري علوم بهداشت و درمان در بخش فناوري علوم و بهداشت 
دانشــگاه هاروارد و دانشكده پزشكي هاروارد مي باشــند. زمينه پژوهشي اين پژوهشگر برجسته بر مبناي توسعه فناوري 
در مقياس ميكرو و نانو به منظور كنترل رفتار ســلول اســت. در اين زمينه هدف توســعه و بهبود بيومتريال با مقياس 
ميكرو در مهندســي بافت مي باشد. ايشــان چهارصد و پنجاه مقاله علمي، بيش از پنجاه عنوان كتاب و فصلي از كتاب، 
دويســت و پنجاه خاصه مقاله و بيست عنوان ثبت اختراع را در كارنامه خود دارند. دكتر خادم حسيني جوايز بسياري را 
كســب نمودند از جمله: جايزه از TR35 از مجله مروري فناوري، بنياد علمي كولتر، بنياد علمي NSF، جايزه دانشــمندان 

و مهندسين 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:  
يكـی از معضـات بخـش كشـاورزی توليـد انـواع پسـماند و ضايعـات می باشـد كـه بـدون اسـتفاده می ماننـد. ايـن 
پسـماندها و بقايـا به عنـوان فراوان تريـن منابـع تجديدپذيـر بـرای توليـد انـواع  فرآورده هـای بـا ارزش از قبيـل كودهای 
آلـی، سـوخت های زيسـتی، حال هـای آلـی و سـبز و آمينواسـيدها اسـتفاده می شـوند. امـا توليـد مـواد بـا ارزش از ايـن 
پسـماندها به دليـل سـاختار پيچيده آنها بسـيار هزينـه بر و وقت گير بـوده و نياز بـه فرايند پيچيده و چند مرحله ای شـامل 
پيش تيمـار، هيدروليـز آنزيمـی، فرمنتاسـيون و خالص سـازی می باشـد. بنابرايـن تسـهيل ايـن فرايندها و بـا هزينه كمتر 

می تواند بسـيار بـا اهميت باشـد.  
ايـن پژوهـش به طـور عمـده بـراي طراحـی فرايندهـای كارآمـد و ارزان بـرای توليـد فراورده هـای بـا ارزش از قبيـل 
بيواتانول، بيوگاز، اسـيدهای آمينه، حال های سـبز و پلی اسـترها در سـطح آزمايشـگاهی، پايلوت و صنعتی بوده اسـت.  

زندگي نامه: 
دكتـر محمـد جعفـر طاهرزاده كارشناسـي و كارشناسـی ارشـد خود را در رشـته مهندسـی شـيمی و دكترا را در رشـته 
علـوم زيسـتی دريافـت كـرد. در چنديـن دانشـگاه از جمله دانشـگاه صنعتی اصفهـان در ايران و دانشـگاه لوند و دانشـگاه 
تكنولـوژی چالمـرز در سـوئد تـا سـال 2004 مشـغول بـه فعاليـت بـوده و اكنـون به عنوان اسـتاد در دانشـگاه بـوراس در 
سـوئد شـاغل هسـتند. او همچنيـن بـه عنـوان رئيس كميتـه بيوتكنولوژی مهندسـی شـيمی در شـورای پژوهش سـوئد 
در سـال های 2012 تـا 2015 كار كـرده اسـت. ايشـان عـاوه بـر توسـعه بيوتكنولـوژی صنعتـی، راهنمايـي حدود سـي 
دانشـجوي دكتري و بسـياری از دانشـجويان كارشناسـی ارشـد و كارشناسـی را در ايران و سـوئد بر عهده داشـته و بيش 

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

مـواد زائـد و بازيابـی 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 دستی ساخته می شده اســت. يك فناوري مناسب برای آينده در اين زمينه 
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 
پيچيده منحني گون باشد. اين فناوري از مزاياي فوق العاده انرژي و زيست محيطي 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 كاليفرنياي جنوبي و عضو آكادمي ملي و آكادمي علوم اتحاديه اروپاست. 
نوآوري ايشــان در زمينه ساخت سازه هاي ساختماني به صورت خودكار كه به ساخت كانتوري معروف است، قابليت هاي 
ويژه اي را در زمينه ســاخت سازه هاي فضايي و فرازميني بوجود خواهد آورد. بالغ بر يكصد و شصت عنوان انتشار فني و 
تعدادي ثبت اختراع بين المللي را در كارنامه خود دارد. همچنين عضو مفاهيم پيشــرفته نوآورانه ناســا، موسسه مهندسي 

صنايع و انجمن شبيه سازي كامپيوتري می باشد. 
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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 قديمی از نوع هيماليا به سن 1/85-1/95 ميليارد سال )به اسامی 
ترنس-نورث چاينا اوروژن و خونداليت بلت( در شــمال چين منجر شــده اســت. به موجب اين اكتشاف، اين پژوهشگر 
برجســته دريافت كه تقريبا در تمامی قاره های قديمی جهان، نوارهای برخورد قاره به قاره با سن مشابه وجود دارد و بر 
همين اســاس پيشــنهاد نمود كه وجود چنين نوارهای برخوردی، مصداق وقوع حوادث برخوردی عظيمی هستند كه به 
تجميع يك ابرقاره قديمی 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 تفكيك ابرقاره انجــام دادند و نتايج مطالعات خود را با دو مقاله در مجله 
Earth-Science Reviews منتشر نمودند. بعدها اين ابر قاره به اسم "كلمبيا" يا "نونا" نام گرفت و وجود آن با داده های 

زمين شناســی و پالئومغناطيس بسياری تائيد شــد. اكنون وجود چنين ابرقاره ای مورد پذيرش گسترده دانشمندان علوم 
زمين قرار گرفته و يك موضوع بسيار مهم در علم زمين محسوب می شود.

زندگي نامه: 
دكتر گوچان ژائو مدارک كارشناســی و كارشناســی ارشد خود را به ترتيب در ســال های 1985 و 1988 از دانشگاه 
علوم زمين 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 علمی وی می توان به كشف دو نوار 
برخوردی نوع هيماليايی به سن 1/85-1/95 ميليارد سال در شمال چين و همچنين شناسايی و معرفی حوادث برخوردی 

بزرگ مقياســی كه در 1/8-2 ميليارد ســال پيش به وقوع پيوســت و 
منجر به تجميع يك ابرقاره 1/8 ميليارد ســالی شد، اشاره نمود. ايشان 
تا كنون حدود دويســت مقاله كه حدود بيست هزار بار مورد استناد قرار 
 Precambrian Research گرفته، منتشــر نموده اند. وی سردبير مجله
و پژوهشــگر اصلی طرح " برهم افزايی پالئوپروتروزوئيك شمال چين و 
تجميع ابرقاره كلمبيا" اســت كه برنده جايزه ســال 2014 علوم طبيعی 
دولت نيز شــده است. نامبرده در ســال 2014 به عنوان عضو افتخاری 
GSA و همچنيــن رئيس انجمن بين المللی تحقيقــات 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 اوشـيما" ناميـده مي شـود، توسـط 
دكتـر هيروكـی اوشـيما پايه گـذاري شـده  اسـت. ذرات نـرم و ذرات سـخت بـا يك اليـه پوششـي از يـون نفوذپذير از 
پولـي الكتروليـت پوشـيده شـده اند كه به عنـوان مدلي براي سـلول هـاي بيولوژيكي بـكار گرفته مي شـود. خصوصيات 
الكتريكـي ذرات نـرم متفـاوت از ذرات سـخت بـدون سـاختار پوششـي اسـت. ايـن نظريـه به طـور موفقيت آميـزي 
پديده هـاي الكتريكـي مختلـف ذرات نـرم را تشـريح مي كنـد كـه قبـا نمي توانسـت بوسـيله نظريه  هاي سـنتي ذرات 
سـخت توضيـح داده شـود. در حـال حاضر الكتروفـورز سـلول هاي بيولوژيكي به طور ويژه براسـاس ايـن نظريه تحليل 
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 شـيمي فيزيـك واسـط هاي  زيسـتي ,Elsevier ،)دوسـويه و فيزيـك سـطح )كلوييـد

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

زندگي نامه: 
دكتر هيروكي اوشيما استاد علوم دارويي در دانشگاه علوم توكيو ژاپن است كه دارای ده كتاب می باشد و در نگارش 
بيش از سيصد فصل از كتاب و مقاالت منتشر شده در ارتباط با علوم واسط و فيزيك سطح)كلوييد( همكاری داشته است. 

همچنين ويراستار منطقه آسيا در مجله علوم پليمر و فيزيك 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 ســوييچ ها و موتورها در دنيا، هستيم. در 
حالي كه ايده اصلي از طبيعت گرفته مي شود، از مولكول هاي سنتز شده صلب )rigid synthetic molecules( استفاده 
مي نماييم و از مكانيك كوانتوم به مهندســي مكانيك در آزمايش، تئوري و شبيه ســازي مي رسيم. از طراحي مولكولي، 
سنتزهاي طراحي شده، تعامات بين مولكولي به منظور هدايت مولكول ها به سمت موقعيت مطلوب و ساخت سازه هاي 
نانو، ارتباط مولكول هاي كاربردي با دنياي بيرون و ســازه هايي براي اندازه گيري مولكولي اســتفاده شده است. توانايي 
اســتقرار يك مولكول در موقعيت مشخص در شرايط تحت كنترل شده را توسعه داده و امكان ايجاد ميكروسكوپ هايي 
كه قادرند به صورت هم زمان از سازه، عملكرد و طيف با قابليت تفكيك پذيري كمتر از اندازه مولكول، فراهم شده است.

 
زندگي نامه: 

دكتر پاول وايس مدارک ليســانس و فوق ليســانس خود را از موسســه تحقيقاتي ماساچوست )MIT( و دكتري را از 
دانشــگاه كاليفرنيا در بركلي در رشته شيمي دريافت نمود. دوره پسا دكتري را در آزمايشگاه بل و دوره فرصت مطالعاتي 
را در مركز تحقيقاتي IBM گذراند. در ســال 2009 همزمان مدير موسسه ســامانه هاي نانويي كاليفرنيا، استاد دانشكده 
شــيمي و بيوشيميايي در دانشــگاه UCLA گرديد. قبل از آن استاد برجسته شيمي و فيزيك در دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا 
بود. كارهاي علمی ايشان بر خواص فيزيكي، شيميايي، مكانيكي، نوري و الكتريكي سطوح و ساختارهاي در مقياس اتم 
است. روش های جديدي براي توســعه قابليت كاربرد ويژگي هاي شيميايي ميكروسكوپ هاي اسكن پروبي ارايه داده و 

صاحب تعدادي ثبت اختراع و بيش از دويست مقاله منتشر شده می 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 تحقيقاتـی ايشـان به صـورت عمـده متمركـز بـر سـنتز شـيمی آلـی و بهبـود واكنش هـای كاتاليتيكـی با 
رويكـرد ويـژه بـر انتخـاب پذيـری بـاالی استريوشـيمی و فضـا گزينـی بـرای سـنتز تركيبـات طبيعـی بوده اسـت. به 
عنـوان مثـال بـا افـزودن گروه هـای هدايت كننـده كاتاليتيكی بـر روی واكنشـگرها انواع متنـوع واكنش های تشـكيل 
پيونـد كربـن _ كربـن  و كربـن _ هترواتـم را بـا انتخاب پذيری بسـيار بـاال انجام داده اسـت. همچنين سـنتز تركيبات 
كربونيـل فعـال نـوری  )بـا خلوص باال( با اسـتفاده از سيسـتم های كاتاليتيكـی بهبود داده اسـت. موارد مذكور، توسـط 

گـروه تحقيقاتـي ايشـان در سـنتز تركيبـات طبيعـي و همچنيـن داروها بـه كار برده شـده اند. 

زندگي نامه: 
ــام  ــس از اتم ــند. پ ــان مي باش ــزر اســاترن از كشــور آلم ــل دانشــگاه كي ــارغ التحصي 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 شــيمي آلــي در دانشــگاه هايدلبــرگ پذيرفتــه و در ســال 2001 بــه ســمت اســتاد شــيمي آلــي 
ــر كشــف و  ــي ايشــان متمركــز  ب ــد. زمينه هــاي تحقيقات 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 همچني ــده اس ــوآوری ش ــدادی ن ــت تع ــر و ثب ــات معتب ــه در مج ــود مقال ــد و ن ــش از يك ص بي

ــد.  ــاال مي باش ــاالت ايشــان بســيار 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 نيتروژن برای بهبود عملكرد محصول ضروری است، اما هم زمان نيز مشكات زيست محيطی زيادی را تحميل 
می كند. برای كاهش اين مشكات، بهره وری اســتفاده نيتروژن )NUE( محصوالت، نياز به بهبود دارد. تحقيقات پيشرو 
دكتر تسای در زمينه  نيترات و پيام رساني آن می تواند روش هاي جديدی برای بهبود NUE فراهم نمايد. ايشان اولين ژن 
انتقال  دهنده نيترات CHL1 را در گياهان عالی شناسايي و جداسازي نمودند. اين نتيجه دری را به روی مطالعات چگونگي 
انتقال نيترات در ســطح مولكولی گشــود و ســپس با مطالعه CHL1 و همولوگ های آن، به چندين پيشرفت مهم دست 
يافتند كه منجر به ارائه مفاهيم جديدی در انتقال نيترات و پيام رســاني آن گرديد. ايشــان دريافتند كه ناقل های مسئول 
جذب نيترات، به عنوان يك حسگر نيز عمل می كنند و تشريح نمودند كه چگونه يك ناقل با عملكرد حسگر و گيرندگی 
) transceptor( تغييرات غلظت نيتروژن را درک می كند و منجر به بروز سطوح مختلفی از پاسخ به اين تغييرات می شود. 
نتايج اين مطالعه می تواند به عنوان يك نمونه برای ديگر محققان برای مطالعه سنجش مواد مغذی مختلف مورد استفاده 

قرار گيرد.

زندگي نامه: 
دكتر تســاي اســتاد بيولوژي در دانشگاه سينيكاست و مدرک كارشناســي خود را در سال 1983 و مدرک كارشناسی 
ارشــد را در سال 1985 در دانشكده گياه شناسی دانشگاه ملی تايوان و پس از آن مدرک دكترا را در سال 1990 در گروه 
زيســت شناسی دانشگاه كارنگی ملون، پيتسبورگ، پنســيلوانيا در آمريكا دريافت نموده است. در سال های 1993-1990 
به عنوان محقق پســا دكترا در دانشگاه كاليفرنيا، سن ديگو مشغول به كار بوده است، در طول اين مدت اولين ژن انتقال 
دهنده نيترات CHL1 را در گياهان عالی شناسايي و جداسازي نمودند. در سال 1994 به موسسه زيست شناسی مولكولی، 
دانشگاه سينيكا، تايپه در تايوان پيوسته و گروه پژوهشي خود را ايجاد نموده است، از اين زمان، او به چندين پيشرفت در 
زمينه انتقال نيترات و پيام رســاني موفق شده است و مقاالت پژوهشی و مقاالت مروری برجسته ای را  در مجات معتبر 
نظير Cell، Nature،EMBO J، Plant cell و غيره منتشــر نموده اســت. نتايج مطالعات اين پژوهشگر می تواند به توسعه 

روش های جديد برای بهبود بهره وری استفاده نيتروژن 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:  
بيش از يكصد سال از كشف اين واقعيت كه ماالريا بيماری عفونی است كه توسط تك ياخته ای ايجاد و بوسيله پشه به 
انسان منتقل می شود، می گذرد. ماالريا از قديم به عنوان بايی برای بشريت محسوب می شده است. در جهان ساالنه بيش 
از ســيصد ميليون نفر به ماالريا مبتا می شوند كه بيش از ششصد هزار نفر از اين بيماران به كام مرگ كشيده می شوند. 
همزمان با افزايش توانايی های علمی و امكان بررسی های ژنتيكی انگل، پشه و ژنوم انسان، فرصت تشديد مبارزه با اين 
بيماری بيش از پيش فراهم گشته است. در اين راستا شرايط استفاده از روش های جديد در فهم پاتوژنز و تعيين داروها و 
واكســن های مناسب مهيا گرديده است. ماالريا در سراسر تاريخ زندگی همراه بشر بوده و به واسطه قدرت تطابق انگل و 
پشه، تاش ها برای كنترل آن ناكام مانده است. اميد می رود كه افزايش بهره گيری از پيشرفت های علمی در زمينه دانش 

و اطاعات مربوط به ژنوم انگل ماالريا، به غلبه براين بيماری و كنترل اين دشمن ديرين بشر بيانجامد.

زندگي نامه: 
دكتر آلن-كاومن رئيس بخش عفونی و ايمنی موسسه تحقيقاتی پزشكی والتر و اليزا هال است. او عضو موسسه  علوم 
اســتراليا و انجمن سلطنتی انگلستان بوده و مفتخر به كســب جوايز و افتخارات علمی متعددی شده است. جوايزی نظير
Glaxo برای تحقيقات پيشــرفته در بيماری های عفونی، مدال Gottschalk در علوم پزشكی و بيولوژی از آكادمی علوم 

اســتراليا، مدالBoehringer-Mannheim ، مدال Glaxo-wellcome استراليا و مدال Howard Taylor Ricketts از 
آن جمله اســت. همچنين جايزه ويكتوريا را از دولت انگليس و جايزه علوم ماهاتير را از بنياد جايزه علوم ماهاتير )مالزی( 
دريافت نموده است. ايشان تاكنون بيش از سيصد مقاله پژوهشي به چاپ رسانده است. هدف تحقيقاتی شناخت نقش يك 
پروتئين پاسموديوم فالسيپارم به عنوان عامل مسبب اغلب موارد شديد ماالريا در انسان و استفاده از اطاعات بدست آمده 

برای توليد واكسن و داروهايی كه بيماری ماالريارا هدف قرار دهند، بوده است.
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 رتبه دوم 
پژوهش هاي كاربردی

● 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 كاين در دانشــگاه Ludwig-Maximilians مونيخ  مطالعات گسترده ای در زمينه نقايص ژنتيكی 
نادری كه منجر به بيماری های سيستم ايمنی ميشوند انجام داده است. در اين پژوهش ها كه با همكاری بيمارستان  های 
كودكان در كشــورهای مختلف از جمله ايران صورت گرفته است، دكتر كاين و همكارانشان، كودكان مبتا به نقايص 
ژنتيكی نادر مانند نوتروپنی مادرزادی را براي يافتن ژن های مســئول بيماری در اين كودكان مورد مطالعه قرار داده اند. 
اين مطالعات كه نتيجه آنها درنشــريات برجسته ای مانند Nature Genetics به چاپ رسيده است منجر به كشف برخی 
ژن های دخيل در بيماری های سيســتم ايمنی كودكان شده است. در رويكردی مرتبط برای تعيين فاكتورهای دخيل در 
اســترس اندوپاسميك در سلول های ميلوئيد كه منجر به مرگ اين سلول ها در در بيماران مبتا به نوتروپنی مادرزادی 
می شود از يك سيستم RNA interference در سطح ژنوم استفاده نموده اند. مطالعه بر روی يك نمونه حيوانی نوتروپنی 
مادرزادی در موش براي درک بهتر مكانيســم های دخيل در بيماری از ديگر زمينه های تحقيقاتی ايشــان می باشد. اين 

پژوهش ها كمك شايانی به درک بهتر از روندهای بيماری در كودكان مبتا به نقايص ژنتيكی نادر نموده است.

زندگي نامه: 
دكتر كريســتوف كاين مدير بيمارستان كودكان Dr. von Hauner در دانشــگاه Ludwig-Maximilians مونيخ 
می باشــد، مركزی كه در آن مديريت و نظارت بر فعاليت های بالينی و تحقيقاتی گســترده ای را در زمينه پيشــگيری، 
تشــخيص و درمان بيمای های كــودكان از جمله بيماری های نادر ژنتيكی به عهــده دارد. دكتر كاين پس از تكميل 
دوره های تخصصی هماتولوژی-اونكولوژی در بيمارستان كودكان بوستون در دانشگاه هاروارد و نيز ايمونولوژی كودكان 
در بيمارستان كودكان Necker در پاريس، ابتدا به عضويت هيات علمی دانشكده پزشكی دانشگاه هاروارد و نيز دانشكده 
پزشــكی هانوور در آلمان در آمد و به مديريت دپارتمان كودكان دانشــگاه Ludwig-Maximilians انتخاب شــد. اين 
پژوهش در ســال های گذشته كمك شايانی به درک بهتر از نحوه ی تكامل سلول های ايمنی و نيز مكانيسم های تنظيم 
 cell- and( ايمنی و تولرانس نموده اســت. پژوهش های وی همچنين منجر به توليد درمان های جديد ژنی و ســلولی
gene-based( برای بيماری های كودكان شده است. اين پژوهشگر برجسته عضو چندين مؤسسه علمی و دريافت كننده 

جوايز علمی متعددی می باشــد. وی همچنين از طراحان و پايه گذاران اصلی موسسه Care-for-Rare برای بيماری های 
كودكان است.
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 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 زمينه توســعه فرايند و كاتاليســت های مختلف در خصوص ارتقاي  نفت سنگين است كه در اين ارتباط 
يك فناوری جديد بنام HYDRO-IMP توســعه داده شده است. در طی اين فرايند با استفاده از هيدروژناسيون كاتاليستی 
ويژگی های نفت خام سنگين بهبود داده می شود. از جمله گراويته API خوراک و بازدهی بنزين و ديزل افزايش می يابد. 
نتايج تحقيق در مقياس نيمه تجاری نشــان می دهد كه به عنوان نمونه يك نفت خام ســنگين با درجه API برابر با 13 
در طــی اين فرايند می توانــد تا درجه API برابر با 23 ارتقا يابد. ميزان ســولفور آن از 5/2 درصد وزنی به 1/7 ، ميزان 
فلزات از ppm 535 به 219، ميزان آســفالتين ها از 21/8 درصد وزنی به 9/8 كاهش يابد. عاوه بر آن منجر به كاهش 
قابل ماحظه ای در ويســكوزيته و نيتروژن موجود در نفت گردد. مزايای اصلی فناوری HYDRO-IMP نســبت به ساير 
فناوری ها كاهش هزينه و اقتصادی تر بودن آن است. اين فرايند در حال حاضر مراحل بهينه سازی را طی كرده و آماده 

برای كاربردهای تجاری است.

زندگي نامه: 
   دكتر جورج آنچيتا در حال حاضر در "موسسه ملی پلی تكنيك مكزيك" به عنوان استاد مهندسی شيمی و در "موسسه 
نفتی مكزيك" به عنوان "مدير محصوالت برای انتقال نفت خام" فعاليت دارند. سرپرســتی ده ها پايان نامه دانشــجويی 
را در مقاطع مختلف بر عهده داشــته اند. زمينه فعاليت های ايشــان توسعه و كاربرد كاتاليست های پااليش نفت، بررسی 
ســينتيك واكنش ها و مدل ســازی راكتورهای فرايندهای كراكينگ كاتاليســتی، ريفرمينگ كاتاليستی، و ارتقاي نفت 
ســنگين می باشد. در اين ارتباط بيش از دويست مقاله در مجات معتبر علمی بين المللی به چاپ رسانيده 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:  
جيـوه به عنـوان يـك عنصـر سـمی و خطرنـاک در محيـط بـه صـورت مايـع و گاز وجـود دارد. در آمريـكا سـاليانه 
شـصت هـزار كـودک كـه با امـراض مرتبـط با جيـوه درگير بـوده بدنيـا می آيند. بخـار جيوه بـرای مغز، قلـب، كليه ها، 
شـش ها و سيسـتم ايمنـی بـدن مضـر می باشـد. ايـن بخـار  در اتمسـفر به مدت شـش الی هجده مـاه می توانـد پايدار 
بمانـد. صنايـع كك سـازی، صنعـت توليـد بـرق و صنعـت توليـد آلومينـا از مراكـز توليـد اين عنصر سـمی می باشـند. 
در فرآينـد اسـتحصال آلومينـا روش هـای متـداول موجـود  بـرای تعييـن جيـوه در محيط و پسـماند ها مناسـب نبوده و 
بـرای تعييـن درصـد جيـوه بايسـتی مـواد بـه آزمايشـگاه منتقل و سـپس مقدار جيـوه آن تعييـن گردد. در طـرح حاضر 
بـا سـاخت سنسـورهايی بـا پوشـش طا امكان آشـكار سـازی جيـوه در  فرآيند توليـد آلومينا 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 شـيميايی و مواد از دانشـگاه اكسـتر 
انگلسـتان دريافـت نمـود و در حـال حاضر ايشـان مدير مركز مواد پيشـرفته و صنايع شـيميايی دانشـگاهRMIT اسـتراليا 
می باشـد. دكتـر سـورش به عنـوان يكی از دانشـمندان بين رشـته ای محسـوب شـده و توانسـته بـا توانمندی هـای خود 
ايده هـای نوآورانـه خـود را بـه طرح هـای صنعتـی و كاربـردی تبديل نمايـد. يكـی از اختراعـات نوآورانه ايشـان طراحی 
سنسـور شناسـايی جيـوه در صنعـت آلومينـا اسـت كه مراحل فـروش و انتقال فناوري آن به اتمام رسـيده اسـت. ايشـان 
همچنيـن كاتاليسـت هايی بـرای تصفيـه ناخالصی هـای آلـی در فرآينـد توليـد آلومينـا بـه روش بايـر ابـداع نموده اند كه 
ايـن اختـراع نيـز در حـال ورود بـه صنعـت می باشـد. دكتر بهـارگاوا از طـرف انجمـن رتبه بنـدی دانشـمندان آكادميك 

بـرای اسـتفاده از منابـع و ايجـاد ثـروت بـه عنـوان دومين دانشـمند در ايـن زمينه در سـطح دنيا انتخاب شـده اند. 


