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نهادهاي داخلي حمايتكننده از
بيست و چهارمين جشنواره بينالمللي خوارزمي

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
بنياد ملي نخبگان
انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
ستاد هوافضا
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران
سازمان صنايع دفاع (ساصد)
موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي
صنايع الكترونيك ايران (صاايران)
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سازمان صنايع هوافضا
بانك كشاورزي
سازمان جهاد خودكفايي نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي
بانك تجارت
شركت چرم نوين

نهادهاي خارجي حمايتكننده از
بيست و چهارمين جشنواره بينالمللي خوارزمي

طرح كلمبو
()Colombo Plan
كميسيون علوم و فناوري براي توسعه پايدار در جنوب
()COMSATS
كميته دائمي سازمان كنفرانس اسالمي در زمينه همكاريهاي علمي و فني
()COMSTECH
سازمان همكاريهاي اقتصادي هشت كشور در حال توسعه
()D-8
موسسه فرهنگي اكو
()ECI
سازمان همكاريهاي اقتصادي
()ECO
سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد
()FAO
مركز بين المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك
()ICARDA
مركز منطقهاي علوم و انتقال فناوري -اتحاديه همكاريهاي منطقهاي كشورهاي حاشيه
اقيانوس هند
()IOR-ARC RCSTT
سازمان اسالمي آموزشي ،علمي و فرهنگي سازمان كنفرانس اسالمي
()ISESCO
آكادمي علوم كشورهاي درحال توسعه
()TWAS
سازمان آموزشي ،علمي و فرهنگي ملل متحد
()UNESCO
سازمان توسعه صنعتي ملل متحد
()UNIDO
مجمع جهاني سازمانهاي تحقيقات صنعتي و فناوري
()WAITRO
سازمان جهاني مالكيت فكري
()WIPO
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سخن دبیر
باسمه تعالي
خداوند متعال را سپاسگزاريم كه توفيق نصيبمان فرمود تا بيست و چهارمين دوره جشنواره بينالمللي خوارزمي را در
سي و دومين سال پيروزي انقالب اسالمي برگزار نمائيم.
انقالب اسالمي ايران استعدادهاي كم نظير ملت ايران را آزاد كرد .بيداري ملت ايران و حركت عظيم ضداستعماري
در كشور به بركت روحيه عزت طلبي اسالمي موجب تالش عظيم علمي در ابعاد گوناگون گرديده است .جشنواره بين
المللي خوارزمي بر آن است تا با معرفي تالشگران اين جهاد علمي به بخشهاي گوناگون كشورمان ،موجب تقويت
اين خيزش بزرگ كشور در مسير استقالل علمي و اقتدار ميهن اسالمي باشد .بيست و چهار بار برگزاري اين جشنواره
موجب گرديده است تا نهادي مطمئن براي ارزيابي و معرفي طرحهاي برتر محققان و مبتكران عرصه علم و تحقيق در
كشور ايجاد گردد ،بگونهاي كه اين نهاد هم اكنون در عرصه بينالمللي نيز از جشنوارههاي مطرح در ميان دانشمندان
كشورهاي گوناگون است .در اين دوره جشنواره استفاده از داوران بينالمللي در ارزيابي طرحها را دستور كار خود قرار
داد و بدينوسيله فرايند «جشنواره خوارزمي بعنوان نهاد علمي جهان اسالم» آغاز گرديد.
پيشرفت كشور و جهان اسالم در گرو تالش عالمان ،محققان و تالشگران است و حركت در به ثمر رسيدن تالش اينان
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وظيفهاي الهي است .اميد آن داريم كه توفيق انجام وظيفه رفيق را همان باشد.
			

محمدحسن انتظاري
معاون همكاريهاي علمی و روابط بينالملل
و دبير بيست و چهارمين جشنواره بين المللي خوارزمي

اعضاي هيات داوران به ترتيب حروف الفبا

		
دكتر شروين اميری

استاديار پژوهشكده برق و كامپيوتر -سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

مهندس محمدحسن انتظاري

عضو هيات علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

		
دكتر اعظم ايرجي زاد

استاد دانشكده فیزیک – دانشگاه صنعتی شریف

		
دكتر عباسعلي ايزدي

استاديار دانشکده معماري -دانشگاه تهران

		
دكتر جهانگير پرهمت

استاديار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری  -سازمان ترويج ،آموزش و تحقيقات کشاورزی

		
دكتر عليرضا جهانگيريان

دانشيار دانشكده مهندسي هوافضا  -دانشگاه صنعتي اميرکبير

دكتر عباسعلي زالي

استاد دانشكده مهندسي كشاورزي  -دانشگاه تهران

		
دكتر حسين ساالرآملي

دانشيار پژوهشكده صنايع شيميايي  -سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

		
دكتر سعيد سمنانيان

استاد دانشكده فيزيولوژي -دانشگاه تربيت مدرس

		
دكتر لطف اله سوادكوهي

دانشيار پژوهشكده مكانيك -سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

دكتر سعيد سهراب پور

استاد دانشكده مهندسي مكانيك  -دانشگاه صنعتي شريف

دكتر سيداحمدرضا شرافت

استاد دانشكده مهندسي برق  -دانشگاه تربيت مدرس

دکتر عباس طائب		

استاد دانشكده مهندسي شيمي -دانشگاه علم و صنعت

دکترداريوش فرهود

استاد ژنتيک پزشکي

دكتر محمدحسين قزل اياغ

استاديار دانشكده برق -دانشگاه امام حسين(ع)

دكتر حميد لطيفي

استاد دانشكده علوم پايه  -دانشگاه شهيد بهشتي

		
دكتر كمال محامدپور

استاد دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر -دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي

		
دكتر عليرضا مدقالچي

استاد دانشكده پزشكي  -دانشگاه تربيت مدرس

		
دكتر نسرين معظمي

استاد پژوهشكده فناريهاي نوين  -سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

		
دكتر فرج اله مهنازاده

دانشيار پژوهشكده صنايع شيميايي  -سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

دكتر شمس الدين ميردامادي

استاد دانشكده متالورژي -دانشگاه علم و صنعت
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اعضاي هيات داوران مدعو به ترتيب حروف الفبا

		

		
دكتر عبداهلل افشار

استاد دانشكده مواد و متالورژي دانشگاه شريف

		
دكتر مرتضي سهرابي

استاد دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اميركبير

		
دكتر بهزاد مشيري

استاد دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه تهران

دكتر برهمن موثق

استاد دانشكده علوم دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

		
دكتر منوچهر وثوقي

استاد دانشكده شیمی دانشگاه صنعتی شریف

رؤسا و اعضاي گروههاي تخصصي به ترتيب حروف الفبا
رييس گروه تخصصي برق و كامپيوتر:
دكتر غالمرضا محمدخاني
		
اعضاي گروه:
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مهندس احمد آقاجاني

			
دكتر منوچهر اقبال

دكتر غالمرضا فراهاني

دكتر سيد محمد فيروزآبادي

		
دكتر علي اكبر جمشيدي فر

دكتر محمد فيروزمند

			
دكتر سهراب رهبر

دكتر بهزاد مشيري

			
دكتر عبدالمجيد حديدي

دكتر سيد مصطفي محمدياندكتر كريم رحماني

				
												
			

رؤسا و اعضاي گروههاي تخصصي به ترتيب حروف الفبا

رييس گروه تخصصي مكانيك:
دكتر يوسف ياسي
اعضاي گروه:

				
دكتر عليرضا الهياري

دكتر لطف اله سوادكوهي

				
مهندس آذر انوري

مهندس جهانفر ضرغامي

			
مهندس علي اصغر بيطرفان

مهندس مسعود فرهومند

مهندس كيوان سيدي نياكي

دكتر محمد علي اردكاني 			

دكتر فواد فرحاني بغالني

		
مهندس محمد حميد امامي خوانساري

			
مهندس سهيال خوشنويسان

					
مهندس قدمعلي نشاگر

دكتر محمد مهدي ملكيان

		

رييس گروه تخصصي صنايع شيميايي:
دكتر علي الياسي
اعضاي گروه:

			
دكتر محمد حسن ايكاني

دكتر حسن عربي

دكتر هما ترابي زاده دكتر		

تورج محمدي

دكتر مريم رنجبر			

دكتر فريدون معطر

		
دكتر شهره صفار زاده متين

دكتر زرين نصري

			
دكتر حسين رحماني
		
دكتر سيد صاحب سادات حسيني
دكتر محمد عابدي

				

دكتر سيد حيدر محمودي نجفي
دكتر برهمن موثق
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رؤسا و اعضاي گروههاي تخصصي به ترتيب حروف الفبا

		

رييس گروه تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي::
دكتر عباس اكبرنيا

اعضاي گروه:

			
مهندس بهرام ايماني

دكتر كاظم كمالي

			
دكتر آرمين توحيدي

مهندس عباسعلي نصرالهي

دكتر بهرام تفقدي نيا

		

دكتر عباس ميراب زاده

		
دكتر ارژنگ جوادي
		
دكتر مجيد جوانمرد
		
دكتر محمد رضا سنجابي

						
رييس گروه تخصصي علوم پايه:
دكتر محمد مهدي طهرانچي
		
اعضاي گروه:

			
دكتر خسرو خواجه
				
دكتر بيژن رنجبر
دكتر پيمان صالحي
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دكتر عليرضا قاسم پور

دكتر حميد لطيفي

رييس گروه تخصصي طرحهاي ويژه:
دكتر محمد حسين قزل اياغ

اعضاي گروه:

			
دكتر شروين اميري
			
دكتر عليرضا الهياري
			
مهندس قاسم پورصالحي

			
دكتر محمد رضا خليلي

						

دكتر حسين رحماني
دكتر جمال زماني
دكتر حميد فاضلي

دكتر شمس الدين ميردامادي

دكتر بيژن وثوقي وحدت

							

رؤسا و اعضاي گروههاي تخصصي به ترتيب حروف الفبا

رييس گروه تخصصي زيست فناوري و علوم پايه پزشكي:
دكتر مسعود فالح پور
اعضاي گروه:

دكتر مهرداد آذين

دكتر محمد علي فرامرزي

دكتر محمد رضا بختياري

دكتر مهران كياني راد

دكتر محمد حيدريان

دكتر مهناز مظاهري اسدي

دكتر حميده افقي

دكتر خسرو حسيني پژوه
دكتر سيما رافتي

دكتر خسرو رستمي

دكتر علي هاتف سلمانيان

دكتر مراد فرج الهي

دكتر فرزانه عزيز محسني

دكتر سيامك ميراب سميعي
دكتر سيد سعيد ميردامادي

رييس گروه تخصصي عمران:
دكتر سعيد مقدوري مقدم

اعضاي گروه:

مهندس محمد حسن بني هاشمي

مهندس رضا پيل پايه

			
دكتر عبدالحميد سعيدي

مهندس احمد شمس الكتابي

		
مهندس جاويد خطيبي طالقاني

			
دكتر زمان ملك زاده

مهندس خدابخش محمد زاده تودينه

مهندس بهزاد والي
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رؤسا و اعضاي گروههاي تخصصي به ترتيب حروف الفبا

رييس گروه تخصصي معماري و هنر:
دكتر حامد مظاهريان
اعضاي گروه:

				
دكتر وحيد چوپانكاره

					
دكتر محمد فدو
دكتر محمد مهدي عزيزي			

دكتر ساسان فاطمي

دكتر محمد باقر قهرماني

دكتر عليرضا عيني فر

							
رييس گروه تخصصي علوم پزشكي:
دكترمحمد وجگاني

اعضاي گروه:

					
دكتر احد زادگان

دكتر حسين استكي

				
دكتر مصطفي رضائيان

دكتر سعيد سمنانيان

				
دكتر حبيب اله سعادت
				
دكتر محمد كاظم فروتن

دكتر نيرومنش
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دكتر حسن حسين تودشكي

دكتر سيد مرتضي كريميان

رييس گروه تخصصي مواد ،متالورژي و انرژيهاي نو:
دكتر رضا غالمي پور

اعضاي گروه:

دكتر عزت اله آزاد				

دكتر مسعود دروديان

				
دكتر ولي اله دشتي زاد

دكتر سيد محمد زهرايي

مهندس علي اكبر متحدي			

دكتر سيد محمد مهدي هادوي

				
دكتر كوروش شيرواني

مهندس سيامك عظيمي نام

رؤسا و اعضاي گروههاي تخصصي به ترتيب حروف الفبا

رييس گروه تخصصي فناوري نانو:
دكترولي اله دشتي زاد

اعضاي گروه:

دكتر مهرداد آذين				

دكتر شاهرخ آهنگراني

			
مهندس زهرا اصفهاني بلند بااليي

دكتر محمد حسين بازرگان

				
دكتر ناهيد خندان

دكتر خسرو رستمي

دكتر شهره صفارزاده متين			

مهندس مجيد طاووسي

				
دكتر مهدي فرهودي

دكتر علي كفلو

				
دكتر محمد رضا بختياري

					
دكتر مريم رنجبر
				
دكتر رضا غالمي پور

			
دكتر سيد حيدر محمودي نجفي

دكتر شرمين خرازي

دكتر سهيال شكراله زاده

دكتر فواد فرحاني بغالني
دكتر سيد احمد مظفري

رييس گروه تخصصي صنايع و مديريت فناوري:

دكتر حجت اله حاجي حسيني
اعضاي گروه:

				
دكتر حميدرضا اسكندري

مهندس محمد تقي انصاري

			
مهندس حسين حسين زاده

دكتر هومان عطار

				
دكتر جعفر باقري نژاد
				
مهندس بهمن فكور

دكتر ابراهيم معيني

دكتر جمال خاني جزني

دكتر سيد محسن معصوم زاده
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رؤسا و اعضاي گروههاي تخصصي به ترتيب حروف الفبا

رييس گروه تخصصي هوافضا:

مهندس محمد حميد امامي خوانساري
اعضاي گروه:

			
مهندس احمد آقاجاني

			
دكتر فواد فراحاني بغالني

مهندس آذر انوري

مهندس علي اصغر بيطرفان

رييس گروه تخصصي فناوري اطالعات:

دكتر علي اكبر جمشيدي فر
اعضاي گروه:

			
دكتر زرين تاج برنايي

		
مهندس علي عباس خسروي

16

مهندس زهرا توسل پناهي
مهندس صفر نويد بخش

اعضاي ستاد اجرايي

آقاي مهندس محمد حسن انتظاری دبير بيست و چهارمين جشنواره بينالمللي خوارزمي و معاون همكاريهاي علمي و
				

ارتباطات بينالملل

		
آقاي دکتر شروين اميري

دبير دوازدهمين جشنواره جوان خوارزمي و مدير امور محققان و نوآوران

		
خانم فاطمه آورزماني

کارشناس جشنواره بينالمللي خوارزمي

			کارشناس جشنواره بينالمللي خوارزمي
خانم مينا بيدار
خانم زهرا خوباني		

كارشناس فناوري اطالعات

			
خانم زويا رحيمي

كارشناس مسابقات روباتيك خوارزمي

آقاي دکتر عليرضا الهياری

مدير توسعه کارآفريني دانشگاههاي کشور (کاراد)

آقاي دکتر محمود مولينژاد

مدير روابط بينالملل

		
آقاي محسن ملك نيا

معاون پشتيباني و منابع انساني

خانم دكتر زرين تاج برنايي

مدير فناوري اطالعات

آقاي مهندس محمد تقي انصاري رييس دفتر رياست و روابط عمومي
		
آقاي محمد تقي دارابيان

مدير امور مالي

آقاي جعفر سالمي		

مشاور رييس سازمان و مدير كل حراست

		
آقاي محمد نعيم آبادي

مدير روابط عمومي

آقاي حسن رهنما		

سرپرست امور پشتيباني و رفاه

خانم فاطمه السادات گالبچي

كارشناس امور مالي دفتر فناوري اطالعات
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کارشناسان امور بينالملل

			
خانمها فاطمه جسک

			
فرشته مرادي

			
آقايان هوشنگ نباتي

نصراله منصور عبدي

			
خانمها مژده حسيني

اکرم بهاري فرد

			
آقايان مرتضي قاسمي

عبدالرسول طباطبائيان،

		
محمد رضا نورس شندآبادي

منوچهر فضلي خلف

مالحت گيور

همکاران دبيرخانه

18

اسفنديارعلي نوري

و با تشکر از همکاران در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،روابط عمومي ،امور پشتيباني
و رفاه ،امور اداري و منابع انساني ،دفتر فناوري اطالعات ،امور مالي ،حراست سازمان ،مالكيت
فكري و دفتر توسعه كارآفريني

گزارش دبيرخانه بيست و چهارمين جشنواره بينالمللي خوارزمي
بسمه تعالي

ي و دومين سالگرد
با استعانت از خداوند متعال بيست و چهارمين جشنواره بينالمللي خوارزمي همزمان با بزرگداشت س 
پيروزي انقالب اسالمي به منظور تجليل و قدرداني از مقام شامخ دانشمندان ،پژوهشگران ،فناوران و نوآوران برتر داخلي
و خارجي برگزار ميشود.
دبيرخانه جشنواره بينالمللي خوارزمي پس از اعالم فراخوان از ابتداي ارديبهشت ماه  1389تا پايان مهلت مقرر در
مجموع يك هزار و هفتاد طرح را در پانزده گروه تخصصي و در پنج محور پژوهشي پذيرش نموده و ثبت نام و تشكيل
پرونده الكترونيكي طرحها را به انجام رسانيد .از مجموع طرحهاي دريافت شده ،هشتصد و نود و دو طرح از سوي
محققين داخل كشور ارايه شده است .در بخش خارجي نيز يكصد و هفتاد و هشت طرح از محققين چهل و شش كشور
جهان و هفت طرح نيز از سوي ايرانيان مقيم خارج از كشور به اين دوره از جشنواره ارايه گرديد .طرحهاي داخلي و
خارجي در پانزده گروه تخصصي برق و كامپيوتر ،مكانيك ،صنايع شيميايي ،كشاورزي و منابع طبيعي ،علوم پايه ،زيست
فناوري و علوم پايه پزشكي ،عمران ،معماري و هنر ،علوم پزشكي ،مواد ،متالورژي و انرژيهاي نو ،فناوري نانو ،صنايع
و مديريت فناوري ،هوافضا ،فناوري اطالعات و طرحهاي ويژه بررسي و ارزيابي گرديد .هر گروه تخصصي متشكل از
اساتيد دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و متخصصان صاحب نظر در هر زمينه ميباشند ،كه در اين دوره يكصد نفر كارشناس
متخصص به بررسي و ارزيابي طرحها پرداختند .گروههاي تخصصي پس از ارزيابي علمي در مجموع تعداد پنجاه و هشت
طرح را به هيات داوران ارايه نمودند ،هيات داوران نيز پس از بررسي و ارزيابي نهايي طي چندين جلسه تعداد بيست و
يك طرح از بخش داخلي و چهار طرح از بخش خارجي را به عنوان برگزيدگان نهايي انتخاب نمودند.
در خاتمه از تمامي پژوهشگران ،فناوران و نوآوراني که با ارايه طرح در بيست و چهارمين جشنواره بينالمللي خوارزمي
شرکت نمودند ،همچنين اعضاي محترم هيات داوران ،روسا و اعضاي گروههاي تخصصي ،ستاد اجرايي و کليه همکاراني
که در فرآيند بررسي طرح ها مشاركت فعاالنه داشته و در برگزاري مراسم تجليل و تقدير از برگزيدگان همكاري نمودند،
تشکر و قدرداني نموده ،توفيق روزافزون آنان را از حضرت حق خواستاريم.

دبيرخانه بيست و چهارمين جشنواره بينالمللي خوارزمي
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خوارزمي به تفكيك گروههاي تخصصي
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رتبه دوم پژوهشهاي بنيادي
عنوان طرح  :اندازه گيري مقادير بسيار كم آالينده آلي و فلزي توسط استخراج بر
پايه جامدسازي قطره حالل آلي
موسسه مجري :دانشگاه تربيت مدرس
نماينده :دكتر يداهلل يميني
همكاران :مرحوم محمدرضا خليلي زنجاني ،مهناز قمبريان ،معصومه سركوهي و محمد فرجي

چكيده طرح:

طرح حاضر بخشی از طرح با عنوان “اندازه گیری مقادیر بسیار کم آالینده های آلی نظیر پالستی سایزرها و آفت
کشهای در نمونه های آب معدنی و آب کشتزارها با استفاده از روش ریز استخراج با حالل به صورت مستقیم یا
از فضای فوقانی و کروماتوگرافی گازی” می باشد .یک روش خاص از ریز استخراج با حالل برای اولین بار در سال
 1385در آزمایشگاه جداسازی بخش شیمی دانشگاه تربیت مدرس ابداع گردید .در این روش از یک قطره حالل
آلی آب گریز نظیر آندکانول با حجم کمتر از ده میکرولیتر در استخراج استفاده می شود .این حالل فشار بخار کمی
دارد ،سمیتش پایین است و می توان از آن به عنوان یک حالل نسبتا سبز نام برد .پس از افزایش قطره حالل به
نمونه آبی ،به منظور افزایش سطح تماس ،نمونه باشدت بسیار زیاد هم زده می شود .تحت شرایط بهینه ،قطره در
بخش مرکزی سطح محلول که در اثر هم زدن حالت گردابی پیدا کرده است به حالت پایدار باقی می ماند .پس از
اتمام زمان استخراج (معموال کمتر از ده دقیقه) ظرف نمونه برای مدت پنج دقیقه به حمام یخ منتقل می شود .در
این زمان قطره به جامد تبدیل می شود .قطره جامد به کمک یک اسپاتول سیمی به داخل یک ظرف میکرولیتری
با انتهای مخروطی منتقل و بالفاصله ذوب می شود .مقدار مورد نیاز از قطره به کمک سرنگ میکرولیتری براي
آنالیز گونه به دستگاههای کروماتوگرافی ،جذب و نشر اتمی و غیره تزریق می شود .به دلیل دسترسی به فاکتورهای
تغلیظ باالتر از يك هزار استخراج و آنالیز غلظتهای  g/Lµو حتی  ng/Lاز انواع آالینده هایی نظیر ترکیبات
آروماتیک چند حلقه ای ،سموم فسفره و کلره ،پالستی سایزرها ،بیس فنول آ ،فلزات سمی نظیر آرسنیک و سلنیوم،
فلزات سنگین ،آلومینیوم و غیره گزارش شده است .این روش سریع ،ساده ،ارزان و دوستدار محیط زیست است و
در سطح جهانی کاربرد فراوانی پیدا کرده است ،بگونه ای که دو بار مقاالت مربوط به این کار از طرف وبگاه علمی
 www.separationsnow.comبه عنوان کارهای برگزیده معرفی شده اند.
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Second Laureate
Fundamental Research
Project title: Headspace solvent microextraction or direct solvent mi
croextraction and gas chromatographic determination of
trace amounts of organic pollutants such as plasticizers
and organophosphorous pesticides in mineral and farm
water samples
Representative: Yadollah Yamini (Ph.D.)
Abstract:
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The present study is a part of the project entitled: Headspace solvent microextraction or direct solvent microextraction and gas chromatographic determination of
trace amounts of organic pollutants such as plasticizers and organophosphorous
pesticides in mineral and farm water samples.
One version of LPME was reported in 2007 by a group of Iranian scientists in Tarbiat Modares University. In their design, a droplet (V < 10 µL) of immiscible organic
solvent such as 1-undecanol was added to a liquid sample and they were stirred
vigorously to maximize contact between sample and droplet. The vapor pressure
and toxicity of the solvent is low and it may be considered as a green solvent. Under
optimized stirring conditions, the droplet remained intact at the top-centre of the
vial. After completion of extraction (usually < 10 min) the vial was transferred into an
ice bath to solidify the droplet which was easily removed, melted and drawn into a
syringe for insertion into chromatographic, atomic absorption, atomic emission and
so on instruments.
By using this method preconcetration factors > 1000 can be obtained. Thus the
proposed method were applied for determining µg/L and even ng/L levels of different contaminants such as PAHs, OCPs, OPPs, plasticizers, bisphenol A, As, Se
and heavy metal ions in very complex water samples. This method is simple, fast,
inexpensive and environmental friendly and two articles related to this subject were
introduced as efficient works by www.separationsnow.com web site.

رتبه اول پژوهشهاي توسعهاي
عنوان طرح  :طراحي و ساخت ملخ كامپوزيت بالگرد
موسسههاي مجري :سازمان صنايع هوايي ،شركت صنايع هواپيماسازي ايران
نماينده :مهندس سيد علي ميرسعيدي
همكاران :مجيد فرهنگ ،عباس هادي ،سعيد سرابي ،كريم كبيري ،عليرضا نوحه اصفهاني،
عباس مصدق زاده و بهزاد شعباني

چكيده طرح:

ملخ بالگرد یکی از قطعات مهم گردنده می باشدکه درگذشته طراحي و ساخت آن بر اساس مواد فلزي صورت گرفته
است ولی امروزه با پیشرفت فناوري ،طراحي و ساخت آن بر اساس مواد کامپوزیتی پیشرفته انجام می شود.
از مزيتهاي ملخ کامپوزيتي نسبت به نوع فلزي آن ميتوان از توان تحمل خستگي باال( طول عمر مفيد ملخهاي
کامپوزيت چندين برابر ملخ فلزي مي باشد)  ،مقاومت زياد در برابر خوردگي ،هزينه پايين توليد  ،ايمني باال ازلحاظ
تحمل پذيرش صدمات حين پرواز و ...ميتوان نام برد.
در اين طرح دست يابي به دانش طراحي و ساخت يك قطعه حساس هوايي(ملخ كامپوزيت بالگرد) با تكيه بر
موازين دقيق علمي و اصول استاندارد هوايي ،امكان بسط و گسترش اين دانش به منظور وارد شدن در چرخه
طراحي و ساخت بالگرد و امكان وارد شدن به چرخه بازار محصوالت هوايي با استفاده از تجربيات ارزشمند كسب
شده در طول انجام طرح به دليل ايجاد توانمندي در ساخت محصوالت هوايي منطبق بر استانداردهاي مرتبط
محقق گرديد.
در مرحله آماده سازي براي توليد نمونه بر اساس مدل نهايي ارايه شده در طراحي تفصيلي اقدامات الزم براي
ساخت نمونه ها و سپس اصالحات الزم تا حصول نتيجه مورد قبول صورت گرفته است .در اين مرحله ابزارآالت و
تجهيزات الزم براي ساخت قطعات و مونتاژ نهايي طراحي گرديده اند.
با ساخت چندين نمونه ملخ كامپوزيتي براي انجام آزمايشهاي طراحي وگواهينامه اي،آزمايشهاي زميني و
پروازي يك نوع بالگرد با ملخ كامپوزيت با موفقيت انجام شد و گواهينامه مربوط اخذ گرديد.
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First Laureate
Research & Development
Project title: Design and Manufacturing of Helicopter Composite
Main Rotor Blade
Representative: Sayed Ali Mirsaeidi (M.SC.)
Abstract:

Helicopter main rotor blades are the most important rotary parts which are designed
and manufactured from metallic material. This project presents the development
and manufacturing of composite rotor blades replacing existing technology.
Composite blades have the following advantages over the normal metallic types:
Composite blades have a service life several folds more than the metallic blades,
have high resistance against corrosion, Limited number of assembly components,
Low production cost, Enhanced safety against damage during flight and Maintenance ability in the operation field.
The project has achieved its goals by obtaining the knowledge of design and manufacturing based on accurate fundamental aeronautical standards, capability of
expanding this knowledge to enter the helicopter design and manufacturing arena
and the possibility of joining high-tech aeronautical production market due to the
valuable experience acquired during this project.
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Based on the final plan presented in the detailed design, necessary activities for
manufacturing prototypes were undertaken and the necessary correction iteration
to achieve acceptable result were performed. Tools, jigs, fixtures and equipments
required for manufacturing and final assembly were also designed.
After manufacturing a few composite blades for performing design and certification
tests, ground and flight tests were done successfully on a specific helicopter using
the final set of composite blade and associated certificate was obtained.
.

رتبه دوم پژوهشهاي توسعهاي
عنوان طرح  :تيربار  30ميلي متري
موسسههاي مجري :سازمان صنايع دفاع ،مجتمع صنعتي فجر شيراز
موسسههاي همكار :دانشگاه شيراز ،دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه آزاد شيراز
نماينده :مهندس وجيه اله دهقاني

چكيده طرح:

تيربار  30م.م سالحي است با تكنولوژي پيچيده و كارايي باال كه جهت تجهيز نوعي هواپيماي جنگي براي انهدام
اهداف هوايي  ،زميني مورد استفاده قرار ميگيرد .
سالح مذكور با كاليبر  30م.م ،بسيار سبك (50كيلوگرم) با برد  4.000متر و داراي نواخت تير بسيار باال 1500
الي  1800تير در دقيقه در حال حاضر تنها سالحي است كه با يك لول باالترين نواخت را دارد .
در اين سالح برخالف ساير سالحها لوله و كوالس در هر شليك يك حركت رفت و برگشتي حدودا ً  100م.م دارد
كه همين موضوع هماهنگي زماني و تنظيمات دقيقي را بين قطعات سالح ايجاب ميكند .
باتوجه به نواخت تير باالي اين سالح و گرم شدن بيش از حد لوله مخزن آبي در ناحيه محل انفجار نصب و باعث
خنك شدن لوله ميگردد .
اين سالح به روش مهندسي معكوس ساخته شده و داراي كاربردهاي زميني نيز ميباشد.
براي مثال از آن ميتوان به عنوان پدافند هوايي و ضد اهداف در ارتفاعات پست نيز استفاده نمود.
توليد مهمات و نوار مهمات اين سالح در داخل و عدم وابستگي آن به خارج از كشور از ويژگيهاي ديگر اين سالح
ميباشد

32

Second Laureate
Research & Development
Project title: 30 mm aircraft Gun
Representative: Vajih-o-llah Dehghani (MSc.)
Abstract:

30 mm aircraft gun is a high-tech weapon system which is mounted on a type of
fighter for the destruction of the enemy’s air and ground targets etc.
Having 30mm caliber, this weapon system is a very light weight (50 kg),
a max range of 4000 meters and a very high rate of fire of about 1500 – 1800 rpm
which , to the best of our knowledge , is the highest rate of fire from a single barrel
.
Unlike other weapon systems, the barrel and breech block of this weapon system
have a 100 mm recoil and recuperation movement which requires precise coordination and timing of the gun parts and assemblies.
Due to the very high rate of fire of the gun and overheating of the barrel, a water tank
has been provided to cool the barrel.
This water tank is mounted on the barrel chamber.
This weapon has been manufactured by reverse engineering process and is now
being mass produced.
30mm aircraft gun can also be used on the ground as an anti-aircraft gun and against
air targets flying at low altitudes.
The ammunition for the gun and its relevant belt are also manufactured.
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رتبه دوم پژوهشهاي توسعهاي
عنوان طرح  :طراحي ،ساخت و تست گيرنده  GPSفضايي براي موقعيت يابي
در مدارهاي LEO
موسسههاي مجري :شرکت صا ایران  -گروه صنایع فضایی و شرکت کاوشکام آسیا
نماينده :مهندس سيده مهتا جنابي
همكاران :حسين فرهمند زريني ،حمزه آهنگري ،روح اله فرهنگ ،كيوان رمضانپور ،ياراهلل
كوليومند ،علي فتوت احمدي ،سيامك محمدي ،فواد ارواني ،پويا ميثاقيان ،ولي اله
نجفي ،مهدي نصيري سروي ،مجتبي ابوالقاسمي و علي بادپا

چكيده طرح:
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گیرندههای تجاری موقعیتیاب جهانی  ،GPSبه گونهای طراحی میشوند که قادر به تعیین موقعیت خود در شرایط
حرکتی روی زمین با سرعت ،شتاب و نحوه حرکت متعارف باشند .در شرایط غیر متعارف و برای کاربردهای خاص
با دینامیک خارج از رنج متعارف تجاری ،گیرندههای معمول قادر به موقعیتیابی نمیباشند .نوع حرکت گیرنده،
مشخصات و پارامترهای آن ،نحوه پیاده سازی الگوریتمهای بخش باند پایه را مشخص میکند .به عبارت دیگر
ساختار حلقههای داخلی بخشهای اصلی باند پایه گیرنده Tracking ،و  ،Acquisitionبسیار متأثر از دینامیک
گیرنده میباشد .در این پروژه برای طراحی یک گیرنده  GPSبراي کارکرد در شرایط مداری میکرو ماهواره ،با
تکیه بر دانش و اطالعات در اختیار از یک گیرنده کامل ( GPSمنظور گیرنده  GPSتجاری طراحی شده در گروه
تحقیقاتی کاوشکام) دو کار عمده به موازات هم انجام پذیرفت .در بخش اول مالحظات و تغییرات الزم بر روی
ساختار حلقههای داخلی اعمال و Thresholdهای آنها بدرستی تعریف گردید .شناخت درست عملکرد سیستم
فعلی ،شناخت کامل نیازهای جدید بر اساس دینامیک گیرنده و مدل کردن آنها ،انجام شبیهسازی در مراحل
مختلف و در نهایت پیادهسازی و آزمايشهاي نهایی بر روی گیرنده در این مرحله صورت گرفت .تغییرات مورد
نیاز هم در بخشهای نرمافزار و هم در بخشهای سخت افزاری باند پایه گیرنده  GPSانجام گردید و حتی و در
بسیاری از قسمتها طراحی دوباره صورت گرفت .بخش دوم ،طراحی سخت افزار کامل برد گیرنده Space GPS
بود ،که توانایی دریافت سیگنال ماهوارههای  GPSرا از یک ورودی داشته باشد و اطالعات خروجی شامل موقعیت،
سرعت و زمان دقیق را بر روی پورت سریال با  rateمشخص قرار دهد .گیرنده طراحی شده شامل سه بخش
اصلی؛ رادیویی ( ، )RFباند پایه ( )Basebandو تغذیه می باشد .در کنار طراحی یک گیرنده  GPSبراي کارکرد
در شرایط دینامیکی خاص میکرو ماهواره ،شرایط محیطی نیز به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت .نتیجه این
بررسیها سبب شد تا از ابتدا طراحی گیرنده  GPSبه گونهای صورت پذیرد که مالحظات فضایی نیز در آن لحاظ
گردد .انتخاب قطعات به گونهای صورت پذیرفت که
عالوه بر کارایی کامل در بخش مداری مالحظات
محیطی هدف را در نیز برآورده سازد .گیرنده با این
مالحظات توانست تستهای عملکردی ،محیطی و
تشعشعی تعریف شده برای کاربری در مدار LEO
را به درستی پشت سر بگذراند.

Second Laureate
Research & Development
Project title: Design, Implementation and Test of Space GPS Receiver
for Navigation of Satellites in LEO Orbits
Representative: Seyedeh Mahta Jenabi (M.Sc.)
Abstract:

35

Commercially available Global Positioning System (GPS) receivers are capable of
determining the user position under ordinary conditions, i.e. a low-dynamics user
is on the ground. However, with a high-dynamics user, commercial receivers are
not able to provide position. Design of the receiver baseband, especially its major
sections including Tracking and Acquisition, is influenced by user dynamics and
attributes.
In order to design a GPS receiver capable of operation in a micro-satellite two major tasks have been pursued during the course of this project, built upon a thorough
commercial GPS receiver know-how already available within KavoshCom research
group. First, Structure of loops in the baseband design have been modified to cope
with user dynamics. This included having knowledge of the available receiver operation and the requirements of the desired receiver with high dynamics as well as
their modeling, simulation and finally implementation and testing. Changes were
applied to both software and hardware (i.e. VHDL codes) segments of the baseband; even some components were redesigned. Second, a Space GPS board has
been designed which receives GPS satellites signal and outputs position, velocity
and accurate time data on a serial port with configurable rate.
The designed receiver comprises of three essential components: power, baseband and RF. Apart from considering user dynamics in space, severe environmental
conditions have as well been taken into account. The result was a GPS receiver
redesigned to meet the space requirements. Parts used in the design of the board
have been chosen such that they meet environmental requirements of the user.
With these considerations in mind during the design procedure, the result is a receiver successfully passing functionality, environmental and radiation tests essential to
operation in a LEO orbit.
.

رتبه دوم پژوهشهاي توسعهاي
عنوان طرح  :دستيابي به تكنولوژي و توليد قطعات فوالدي توربينهاي گازي V94.2

موسسه مجري :سازمان صنايع دفاع
سازمانهاي همكار :دانشگاه صنعتي اصفهان ،مركز تحقيقات شهرك تحقيقاتي دانشگاه صنعتي
اصفهان ،شركت توربينهاي گازي ايران و شركت كاوشگران فوالد زاينده رود
نماينده :مهندس حسين كرمي
همكاران :علي شفيعي و حسن اسماعيلي

چكيده طرح:

يكي از منابع اصلي تامين انرژي الكتريكي در ايران نيروگاههاي گازي هستند  .يكي از اركان اين نيروگاهها بخش
توربين گازي است .در ايران توربينهاي گازي از سازندههاي مختلف وجود دارند و يكي از پر كاربردترين آنها توربين
 v94.2كه توسط شركت مپنا مونتاژ و در خطوط توليد برق كشور نصب مي گردد .ساليانه حداقل  25دستگاه
از اين توربينها مورد نياز ميباشند .اين توربينها داراي قطعات دوار و ثابت هستند كه قطعات دوار آنها عمدتا از
فوالدهاي خاص ميباشند .اين فوالدها به لحاظ حساسيت كاربرد داراي ويژگيهاي منحصر به فردي هستند كه
آنها را از فوالدهاي كيفي معمولي متمايز ميسازد( .كنترل خواص مكانيكي در محدوده بسيار بسته به همراه انرژي
ضربه فوقالعاده با سطح شكست كامال نرم  ،همچنين كنترل ويژه مقدار تنش هاي پسماند در آنها ،از مشخصات
ويژه اين قطعات است).
با انجام مطالعات دانشگاهي در اين خصوص نتايج مطالعات انجام شده به صورت آزمايشهاي صنعتي طرح ريزي
و پس از انجام آزمايشهاي مورد نياز و تحليل و بررسي نتايج  ،فناوري توليد قطعات در مقياس صنعتي تدوين و
براي توليد قطعات به كار گرفته شده است .با انجام اين طرح عالوه بر رفع وابستگي كشور به اين قطعات ؛ جمهوري
اسالمي ايران در زمره معدود كشورهاي داراي فناوري توليد اين قطعات قرار گرفت.
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Second Laureate
Research & Development
Project title: Steel Making Technology of Gas Turbine Parts (Turbine Type V94.2)
Representative: Hosein Karami (M.Sc.)
Abstract:

Gas power plants are one of the main sources of supplying electricity in Iran. Gas
turbine is one of the bases of these plants. There are various brands of gas turbines
in Iran among which V94.2.5 is the commonest. It is designed by Siemens and is
currently assembled and installed in the country’s power plants by Tuga which is
a subsidiary of Mapna. They annually fabricate at least 25 sets of theses turbines.
These turbines are made up of both rotary and static parts out of which the rotary
ones are mostly made of steel grade 3.5NiCrMoV. Due to their great sensitivity of
application these steels have unique characteristics which differentiate them from
regular quality steels.( Mechanical properties control within a tight range along with
excellent impact energy with a completely soft fraction area, and specific control of
the residual stress in these steels are from their specific characteristics.)
In the recent project in addition to academic studies on this case the outcomes of the
studies were formed into industrial experiments which later led to achievement of technical know-how of the production of these parts after having done necessary tests
and analyzing and investigating the results. Having done this project successfully
not only did earn self-sufficiency in these pieces for the country, but also placed Iran
among few countries holding the production know-how of them.
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رتبه دوم پژوهشهاي توسعهاي
عنوان طرح  :فاصله ياب ليزري برد بلند با نرخ تكرار باال
موسسههاي مجري :شرکتصنايعالکترونيکايران(صاايران)،شركتصنايعالكترواپتيكاصفهان
نماينده :مهندس عبدالصمد طاهري
همكار :پژوهشکده اپتيک اصفهان

چكيده طرح:

اين سامانه از سه بخش اصلي فرستنده ،گيرنده و کنترل تشکيل شده است .بخش فرستنده شامل چشمه ليزري
حالت جامد فالش پمپ ،منبع تغذيه ولتاژ باال ،راهانداز Qسوييچ و سامانه خنکساز ميباشد .قسمت گيرنده نيز
شامل منبع تغذيه گيرنده ،آشكارساز و مجموعه اپتيک کانوني کننده ميباشد .بخش کنترل از واحدهاي پردازشگر
مرکزي و شمارنده دقيق تشکيل شده است.
پالس خروجي ليزر به سمت هدف ارسال و پس از برخورد با آن و جذب توسط جو ،کسر کوچکي از آن بازتاب
شده که در نهايت پس از عبور از مجموعه اپتيک کانوني کننده روي آشكارساز کانوني مي گردد .پس از مراحل
پيش تقويت کننده ،حذف نويزهاي الکتريکي و اپتيکي وارد شمارنده دقيق رقمي ميگردد .در نهايت توسط
پردازنده موجود در سامانه و با توجه به زمان پرواز تپ ليزري فاصله مورد نظر اندازهگيري ميشود.
نويزپذيري اندک ،پايداري مکانيکي باالي سامانه ،بازدهي باالي ليزر ،قابليت تغيير نرخ تکرار ،قابليت اندازهگيري
فاصله همزمان تا سه هدف ،مکانيزم عيبيابي خودکار و قابليت اندازهگيري بردهاي بلند از دستاوردهاي ويژه اين
طرح ميباشد.
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Second Laureate
Research & Development
Project title: Long range high repetition rate laser range finder production
Representative: A. Taaheri (B.Sc.)
Abstract:

This system includes three main subsystems: laser resonator, receiver and control
sections. Laser part includes solid state laser with flash lamp pumping, high voltage
power supply, Q-Switch driver and cooling system.
The receiver part consists of power supply, detector and focusing optical system.
Control parts also contain central processing and counter units.
A very short Laser pulse is sent to the long range target and due to atmospheric
absorption, only a low percentage of this beam would be received back at the receiver optic after reflection from the target. This received beam is focused on the
detector and then amplified by receiver electronic circuits. Receiver input stage has
been designed to remove electronic and optical noises from returned signal which
is then fed into counter circuits. Main processor will measure the exact duration
of flying time of the optical beam. The main achievements of this system are: low
noise circuit design, high mechanical stability, adjustable repetition rate, automatic
troubleshooting mechanism and the ability of long range measurement.
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رتبه دوم پژوهشهاي توسعهاي
عنوان طرح  :تدوين دانش فني و توليد انبوه ريخته گري ،ماشينكاري ،پوشش پرههاي توربين گازي
موسسهاي مجري :شركت مهندسي ساخت پره توربين مپنا( پرتو )
نماينده :مهندس رضا حاتم طهراني

چكيده طرح:

تدوين دانش فني و توليد انبوه ريخته گري ،ماشينكاري و پوشش پره هاي توربين گازي در آذر ماه 1382با
سفارش سازمان توسعه برق و شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا آغاز و پس از مرحله نيمه صنعتي ،از سال
 1386توليد انبوه انواع پره توربين گازي آغاز شده است.
انجام اين طرح و ايجاد زنجيره توليد انبوه پره توربين گازي مستلزم دستيابي به فن آوريهاي متعدد در زمينه
ريخته گري دقيق سوپر آلياژ ها،روشهاي ماشين كاري و پوشش روكشي و نفوذي ،روشهاي عمليات حرارتي بود
كه در مقياس توليد صنعتي با تالش شبانه روزي براي اولين بار در كشور حاصل گرديد .نو بودن اين طرح كشور را
صاحب يك صنعت يكپارچه و متمركز در زمينه ساخت انواع پره توربين گاز نموده است .اين طرح موفق به تامين
نود درصد از نياز وزارت نيرو شده است.
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Second Laureate
Research & Development
Project title: Know-How Development and Mass Production of Casting,
Machining and Coating of Gas Turbine Blade
Representative: Reza Hatam Tehrani (B.Sc.)
Abstract:

Feasibility study of Know-how and mass production of casting, machining and coating of gas turbine blade ordered by Iran Power Development Company (IPDC)
and performed by MAPNA Turbine Manufacturing and Engineering Company was
started in 2003. Following the feasibility study, a semi-industrial plant was launched,
and various kinds of gas turbine blades were mass- produced in 2006.
Performing this project and creating mass-production chain of gas turbine blade
requires development large number of technologies and information such as: investment casting of superalloys, quality control and testing methods, special machining methods, new diffusion and overlay coatings, heat treatment and post processings.
The novelty of this project has provided the country with an integrated and concentrated industry in manufacturing wide variety of blades. Another achievement of this
project is fulfilling over 90 percent of power ministry needs.
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رتبه سوم پژوهشهاي توسعهاي
عنوان طرح  :طراحي و ساخت تراشه تيونر براي دريافت تصاوير ديجيتال DVB-T/H
موسسه مجري :دانشگاه صنعتي شريف
سازمان همكار :سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
نماينده :دكتر سيد مجتبي عطاردي
همكاران :سعيد سعيدي ،بكتاش بهمنش ،محمد چهاردوري ،محمد شريف خاني ،سيد عليرضا
نظام الحسيني و محمد جواد عمادي

چكيده طرح:

این طرح به طراحی و ساخت تراشه گیرنده رادیویی دریافت تصاویر دیجیتال در باند های  VHF/UHFمطابق
استاندارد  DVB-T/Hاختصاص دارد .در سیستم گیرنده  ،DVB-T/Hاولین بخش در مسیر دریافت سیگنال
پس از آنتن ،تیونر  DVB-T/Hاست که سیگنال  RFورودی را به سیگنال  IFباندپایه مناسب برای پردازش
سیگنال تبدیل می کند .به منظور کاهش هزینه و توان مصرفی سیستم ،ساختار Direct Conversionیا
 ZeroIFبرای گیرنده انتخاب شده و گیرنده  DVB-T/Hبه صورت یکپارچه بر روی تراشه ،درفناوری μm 0.18
 CMOSپیاده سازی شده است .سیگنال  LOمورد نیاز برای ضرب كنندهها از طریق یک سنتز کننده فرکانس
تامین می شود که قابلیت پوشش باندهای  VHFو  UHFمشخص شده در استاندارد  DVBرا دارا می باشد.
سیگنال باند پایه از طبقات متوالی فیلتر ،تقویت کننده با بهره قابل تنظیم(Variable Gain Amplifier-
 )VGAو مدار حذف آفست  DCعبور کرده و به پردازشگر باند پایه فرستاده می شود .تنظیم بهره طبقات  RFو
باند پایه در مرحلههای مشخص ،قابلیت بهینه سازی کیفیت گیرنده را در شرایط مختلف از نظر نویز و میزان خطی
بودن فراهم می سازد.
این تراشه اولین مدار مجتمع  ، RFآنالوگ و مختلط ( )Mixed-Modeطراحی شده در کشور می باشد که به
صورت محصول تولید شده و مشخصات آن مورد تایید کاربر (سازمان صدا وسیما) قرار گرفته است.
چاپ سه مقاله در مجالت بین المللی ،ارائه سه مقاله در کنفرانسهای معتبر بین المللی  ،تدوین یک رساله دکتری
و چهار پایان نامه کارشناسی ارشد از دیگر نتایج انجام این طرح می باشد
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Third Laureate
Research & Development
Project title: Tuner IC for Stationary and Hand-held Digital TV (DVB-T/H)
Representative: Seyed Mojtaba Atarodi (Ph.D.)
Abstract:
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This product is an integrated circuit tuner for digital video, in the VHF and UHF
bands, based on the DVB-T/H standard. The tuner, connected to the antenna, is the
first stage in the DVB receiving system. It converts the RF input signal to the baseband for signal processing. To address the need for low cost and low power, direct
conversion (Zero-IF) architecture, with minimum external components, is selected
for the tuner. It is implemented in a 0.18 μm CMOS process with QFN48 package.
In the tuner, the RF input signal from antenna is connected to a programmablegain low noise amplifier with 75 Ω input impedance. After amplification, the signal
is directly down-converted to zero-IF frequency by quadrature mixers. Quadrature
LO signals for the mixers are generated by an integrated frequency synthesizer,
covering UHF and VHF bands. Baseband section which consists of variable gain
amplifiers, DC offset cancellation blocks and a low-pass filter, provides appropriate
output signal levels for data processing in a demodulator. The variable gain in the
RF front-end and base-band section helps to get optimum signal quality in case of
large interfering signals at the tuner input.
This product is the first analog/RF and mixed-mode integrated circuit which is designed in Iran and verified by the customer (IRIB).
Three ISI journal papers, three international conference papers, one Ph.D. dissertation and four M.Sc. theses are the results of this research work.
Acknowledgements
The research group would like to acknowledge IRIB and Iran Ministry of Science,
Research, and Technology for financial support.

رتبه سوم پژوهشهاي توسعهاي
عنوان طرح  :دستگاه چند منظوره باغ ورز
پژوهشگر :عباس مهدي زاده كورگه

چكيده طرح:

طراحی و ساخت اولین دستگاه کودکار همزمان به نام باغ ورز در قالب سه اختراع  :کشنده مینی بولدوزر  ،کانال
کن باغی و کودکار همزمان که از سال  1381آغاز و در سال  1389تکمیل گردیده است .
این دستگاه عالوه بر کانال زدن به ابعاد چهل سانتیمتـر در عـرض و شصت سانتیمتـر در طـول می توانـد
عملیـات کود دهی باغـات شامل کــانال زدن  ،کـود دادن حیوانی و شـیمیایی و پـر کردن را در یک زمان با
سرعت میانگین دویست و پنجاه متر در ساعت به صورت خودكار انجام دهد .
از آنجایی که این عملیات تا کنون با دست و یا ابزار سنتی سنگین با هزینه زیـاد که موجـب خسارت به زمین و
ریشه درختان می شد  ،استفاده از این دستگاه این مشکالت را مرتفع می سازد .
از این دستگاه نیز می توان در امور باغبانی از جمله سله شکنی  ،هرس ،سر شاخ خرد کن به خصوص پسته پوست
کن باغی بهره جست .
شايان ذكر است تمام مراحل طراحی  ،ساخت و تولید این دسـتگاه ( بـه غـیر از موتـور ) در داخل کشور انجام
گردیده است.
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Third Laureate
Research & Development
Project title: Multi purpose plow machine
Researcher: Abbas Mahdi zadeh
Abstract:

Designing and producing the first simultaneous fertilizer, namely Bagh Varz in Rafsanjan, included three inventions: 1- Mini-Bulldozer Truck, 2- Garden Channel Digger, 3- Simultaneous Fertilizer, began in 2002 and completed in 2010. In addition to
channel digging with dimensions of 40 cm in width and 60 cm in length, this machine
can perform fertilization operation of gardens including channel digging, animal and
chemical fertilizers, and in-time filling with average speed of 250 m/h without operator.
Since this operation was executed manually or via heavy tools with high costs causing damages to land and root of trees, this machine removes the problems in this
case.
This machine can be used in gardening affairs including hoeing, pruning, pollarding,
and especially garden pistachio huller.
Therefore, all processes of design, production and manufacture of this machine (except engine) have been performed in Iran, and I present it to all Iranians proudly.
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رتبه سوم پژوهشهاي توسعهاي
عنوان طرح  :بررسي اثرات اسالري در پرورش الرو ماهي سفيد و كپور ماهيان چيني و بهينه سازي
غلظت آن براي افزايش بهرهوري توليد
موسسههاي مجري :وزارت جهاد کشاورزی
سازمانهاي همكار :سازمان شیالت ایران ،مراکز تکثیر و پرورش شهید انصاری رشت و سیاهکل
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور(بندرانزلی )و سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی
نماينده :دكتر مريم فالحي كپورچالي
همكاران :محمد حسن طلوعي ،مهدي مرادي ،افشين اميري ،جواد دقيق روحي ،سيدحجت خداپرست،
منصور شريفيان ،عباس متين فر ،احمد قناعت پرست ،صمد درويشي ،فرشاد ماهي صفت،
محمود شكوريان ،علي عابديني ،صاحبعلي قرباني ،علي دانش ،اسحاق رسولي ،بهمن محمدي تبار،
شهرام بهمنش و سيد ابراهيم صفوي

چكيده طرح:
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ماهي سفيد يكي از ماهيان با ارزش درياي خزر بوده كه سهم عمده اي را در اقتصاد مردم منطقه ايفا مينمايد .براي
بازسازي ذخاير آن شيالت ايران هرساله با رهاسازي بچه ماهيان يك گرمي ،نقش عمدهاي را ایفا مینماید .هدف كلي از
اجراي طرح مقايسه رشد و بقاي الرو ماهي سفيد تحت شرايط مرسوم (تغذیه با کنسانتره ) وشرايط ناشي از استفاده از
تخمیر بیهوازی کود گاوی ( اسالري) بوده است  .اين بررسيها در نه استخر  7/1هكتاري واقع در مجتمع تكثير وپرورش
سیاهکل انجام گردید .نتايج نشان دادند كه میزان تولید بچه ماهی درتيمارهايي كه از اسالري استفاده شد 7/1تا دو برابر
روش متداول و میزان بازماندگی بچه ماهیان در استخرهای حاوی اسالری 7/1برابراستخرهای شاهد بوده است .بطورکلی
اسالری بعلت غنی تر بودن ،تأثیر بیشتری در رشد ماهیان داشته و باعث افزایش زئوپالنکتون که الروهای ماهیان سفید
در مرحله اول به آن نیاز دارند ،می شود .میانگین وزن  ،بازماندگی  ،محصول و نرخ رشد ویژه در تیمارهایی که از اسالری
استفاده شد بیش از روش متداول بود .آناليز دادهها نشان دادند که میزان فسفات  ،ازت ،کلسیم ،پتاسیم و منیزیم پس از
تخمیر بی هوازی کود گاوی ( اسالری ) بیش از کود خام بوده و ميزان پروتئين و چربي نيز در اسالری به ترتیب 45/1
و  9/1بار بیش از کود گاوی خام بود .در فاز دوم تأثیر اسالری بر روی کپورماهیان پرواری بررسی شد .بيشترين ميزان
ضریب بقاي به ترتیب برای فیتوفاگ  ،بیگ هد،کپور و آمور به ميزان 84 ،97،100و  52درصد در تيمار اسالری بوده وحال
آنكه ميزان ضريب بقاي در تيمار شاهد ( روش متداول )به ترتیب  8/82 ،96،3/98و 20در صد برآورد گردید .استفاده
از اسالری عالوه بر افزایش بازماندگی  ،میزان محصول را نیزدر کپور ماهیان باال می برد .درصد افزایش محصول ماهی
فیتوفاگ در استخرهای اسالری  ، 5/13کپور 6/2
 ،بیگ هد 4/18و آمور 3/85نسبت به شاهد بود.
بازماندگی ماهیان آمور در تیمار اسالری بیش
از دو برابر شاهد بود .میزان زئوپالنکتون در
استخرهای اسالری بیش از شاهد بود و جلبک
های سبز -آبی در این استخرها تراکم بسیار کمی
نسبت به شاهد داشتند .بطور کلی نتایج حاکی
از آن است که ماده غنی سازاسالری به دلیل
داشتن مواد مغذی باالتر ،تا ثیر بیشتری در رشدو
بازماندگی ماهیان داشته و باعث ازدیاد جمعيت
فیتوپالنكتون و بویژه زئوپالنکتون شده است و
استفاده از کودهای شیمیایی را کم می کند.
			

Third Laureate
Research & Development
Project title: The effects of slurry on Larviculture of Rutilus firisii kutum
and chines carp yield and determination of efficient
concentration for increasing of production
Representative: Maryam Fallahi (Ph.D.)
Abstract:

47

Rutilus firisii kutum is one of the important fish of Caspian sea which has significant
economical role in the region .The objective of this project is a comparative study on
traditional culture of fishes versus anaerobic fermentation of cow manure (Slurry) .
This survey were conducted on nine pound of 1.7 hec triplicate with there treatment
with stocking densities of 1.7 million fish larva at center culture and propagation
center at Siakal. The result indicate that net fish production was 1.7 to 2 times higher
in slurry than traditional treatment also the survival rat were 1.7 times higher in slurry
treatment. Slurry with several active substances is more effective and can promote
the growth of zooplanktons which is the food of larval stage of rutilus frisii kutum.
Nutritional content of phosphorous, nitrogen, calcium, potassium and magnesium
after anaerobic fermentation as well as protein and lipid content with 1.4and 1.9
times respectively were higher in slurry treatment than control. In second phase of
this project the effect of slurry was surveyed on Chinese carp.The survival rat in slurry treatment was more than traditional treatment, so the survival rat were 98,100,84
and 52 percent in Silver carp, Big head, , common carp and grass carp respectively
however it was 96, 98.3 ,82.8 and 20 for traditional treatment.The results showed
that survival rat and yield were higher in slurry than control . The increasing percent
of yield were 13.5, 2.6, 18.4 and 85.3 in Silver carp, Big head, common carp and
grass carp respectively. The survival rat of grass carp was twice higher in slurry
treatment than control. Zooplankton abundant in slurry pounds was more but bluegreen algae density was less than control. In general the result indicate that the slurry with higher nutritional content is more effective on the survival and growth rate of
fishes and also is more efficient in proliferation of plankton in particular zooplankton
and it reduce the use of chemical fertilizers.

رتبه سوم پژوهشهاي توسعهاي
عنوان طرح  :دوربين حرارتي سرد شونده با بردهاي متفاوت
موسسههاي مجري :شرکت صنايع الکترونيک ايران(صا ایران) ،صنايع الکترونيک شيراز
نماينده :مهندس مرتضي زائري
همکاران :گروه صنايع الکترونيک سالح صاشيراز ،صنعت اپتوالکترونيک صقا

چكيده طرح:

مطابق با قوانين فيزيکي ،هر جسمي که دمايش باالتر از صفر کلوين باشد از خود انرژي الکترومغناطيسي ساطع
مينمايد .اين انرژي بسته به دماي جسم در ناحيه طول موج مشخصي وجود داشته و براي دماهاي معمولي در
ناحيه مادون قرمز قرار دارد که توسط چشم انسان قابل رویت نمي باشد .يک دوربين حرارتي مي تواند اين تابش
الکترومغناطيسي را دريافت نموده و به يک تصوير قابل مشاهده از محيط تبديل نمايد .به همين دليل دوربينهاي
حرارتي مي توانند در روز و شب و در شرايط نامساعد جوي مانند مه ،دود ،گرد و غبار تصويري از محيط ايجاد
نموده و در کاربردهاي مختلف مورد استفاده قرار گيرند .در اين طرح سه نوع دوربين حرارتي سردشونده باند طول
موجي متوسط ( )MWIRبا حساسيت دمايي و قدرت تفکيک باال طراحي و ساخته شده است.
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Third Laureate
Research & Development
Project title: Design and production of multipurpose cooled thermal cameras
Representative: Morteza Zaeri (M.Sc.)
Abstract:

According to the physics laws, all objects with temperature above zero Kelvin emit
electromagnetic radiation. This radiation depends on the object’s temperature and
is emitted at certain wavelengths bands. Terrestrial temperatures are radiated at
INFRARED wavelengths region which are not sensed by human eyes. A thermal camera converts these electromagnetic radiations into visible images for human eyes.
Therefore, a thermal camera can be used for diverse applications at night, during
day light and in bad climatic conditions (haze, smoke, and aerosol).
In this project, three types of MWIR cooled thermal cameras with high sensitivity
and resolution has been designed and produced. Three types of cooled thermal
cameras are included: long range, medium range and handheld.
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رتبه اول پژوهشهاي كاربردي
عنوان طرح  :سامانه اخالل كننده  V/UHFطيف گسترده  500وات
موسسههاي مجري :شرکت صنايع مخابرات صاايران ،شرکت افق توسعه صابرين
نمايندگان :مهندس محمد براري ميري و مهندس مجيد مشهدي ابراهيم
همکاران :صنعت سامانه هاي فرماندهي ،کنترل و دفاع مخابراتي صما ،صنعت مكانيك صما

چكيده طرح:

سامانههاي اخالل کننده طيف گسترده  V/UHFدر سه نوع سامانه اخالل کننده پيشرفته تاکتيکي قابليت مختل
نمودن محدوده وسيع فرکانسي را دارا مي باشند .اين سامانه قادر به اخالل انواع سيگنالهاي پيچيده مي باشد.
براي افزايش کارايي ،اين سامانه مجهز به آنتن لوگ پريوديک براي پوشش جهتي فاصله هاي دور است .در اين
سامانه از تکنيک راديو نرم افزار براي تخريب انواع سيگنالهاي پيچيده استفاده شده است .از جمله مزاياي بارز اين
طرح ،هوشمندي مانيتورينگ ،شناسايي و اخالل لينکهاي فعال مي باشد .مدهاي مختلف اخالل در اين سامانه
لحاظ شده است .تمامي زيرسيستمهاي سامانه مذکور ازجمله گيرنده با حساسيت باال ،تقويت کننده توان باالي
باند پهن داراي فناوري بااليي ميباشند که همگي به طور کامل بومي سازي شده است.
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First Laureate
Applied Research
Project title: V/UHF Spread Spectrum Jammer
Representatives: Mohammad Barari Miri (M.Sc.) and Majid Mashhadi
			
Ebrahim(MSc.)
Abstract:

The V/UHF Spread Spectrum Jammer system is an advanced tactical radio jamming system with the capability of jamming the V/UHF Bands. The system can
operate against complex and rapidly change signals. The system is equipped with a
directional log- periodic antenna to increase efficiency and coverage of operational
field. This system is based on Software Defined Radio (SDR) technique to have
best performance on complex signals. This system is completely smart; that is, the
system in receiving mode, monitors the operation environment in short time period,
then identifies active links, and then destroys the link. The system has different
jamming modes and can operate on different signals. All the subsystems of this
project, such as high sensitivity receiver, high power and wideband amplifier are
manufactured domestically in a high technological level.
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رتبه دوم پژوهشهاي كاربردي
عنوان طرح  :بررسي روشهاي كنترل تلفيقي آفات و علفهاي هرز براي توليد بذر از چين
اول در يونجههاي چند ساله همدان
موسسه مجري :دانشگاه بوعلي سينا
نماينده :دكتر محمد خانجاني

چكيده طرح:

چين اول يونجههاي بيش از پنج سال براي توليد علوفه ،اقتصادي نبوده ولي آنها براي توليد بذر مناسب ميباشند.
در حال حاضر ،از چين دوم و سوم يونجههاي چند ساله بذرگيري ميشود ولي به بذور انگل سس آلوده بوده و از
طرفي هم تراكم جمعيت سنهاي جنس ليگوس و سن سبز يونجه ،به حدي باال است كه با ريزش شديد گل ،توليد
بذر را غير اقتصادي مي كنند و در چين اول ،جمعيت آنها بسيار پايين بوده لذا با کنترل سرخرطومي برگ يونجه
و علفهاي هرز مي توان بذر يونجه را با حداقل خسارت سنهاي جنس ليگوس و سن سبز يونجه برداشت نمود.
بدين منظور هفت روش مختلف كنترل آفات ،علفهاي هرز يونجه و سنهاي ليگوس چين اول شامل -A :فيزيكي
(کاربرد شعله افکن) -B ،شیمیایی (دو بار سمپاشی حشره کش(اواسط فروردین و ظهور غنجه های سبز)-C ،
شیمیایی (اواخر فروردين ماه به منظور كنترل علفهاي هرز و از بين بردن بقاياي آلوده به تخم آفت) -D ،علفکش
و حشرهکش (پاراكوآت در اواخر فروردين و حشره کش موقع غنچههاي سبز -E ،زراعی و شیمیایی (كف بر بهاره
موقع پنج سانتيمتري يونجه و حشره کش موقع ظهور غنچه هاي سبز) -F ،فيزيكي و شیمیایی(شعله افکن در
اواسط فروردين و حشره کش موقع ظهور غنچه هاي سبز) -G ،شیمیایی :علفکش و حشره کش (پاراكوآت در اواخر
فروردين ماه و حشره کش در موقع غنچه هاي سبز و  -Hآب (شاهد) در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در
چهار تكرار در مزارع یونجه همدان به اجرا درآمد .نتايج حاصله نشان داد بين روشهاي مختلف با شاهد در سطح
 1%اختالف معني دار بود و تيمارهاي  F، Gو  Eكنترل مطلوبي روي جمعيت آفات و علفهای هرز موجود در چین
اول ايجاد كرده بودند و بذر حاصله از اعمال این روشها ،عالوه برداشتن کیفیت باال نه برابر روش رایج و سنتی
برابر  371گرم در متر مربع و یا  7/3تن در هکتار بود .این تحول بزرگی درتولید محصول بذر میباشد.
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Second Laureate
Applied Research
Project title: Study on control methods of pests and weeds for seed production
from first cut of alfalfa with several years old in Hamedan farms
Representative: Mohammad Khanjani (Ph.D.)
Abstract:
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First cut of alfalfa fields with several years old is not economic for forage production,
but is suitable for seed production. Currently seed product was done from second
and third cuts of alfalfa fields with more than 5 years old, but these farms strongly infested by golden dodder, tarnished plant bugs, and alfalfa tarnished plant bug. They
cause flower shattering in alfalfa farms of seed production and unfortunately their
damage are very high and becomes impossible crop harvesting. So, with controlling mentioned pest and weeds can produced high quality and quantity seed yield.
In this order, seven different integrated control methods of pest and weeds were
evaluated: A. Physical (using the blame on 1st April), B. Chemical control in early
spring (1st April) and insecticide spraying at green buds appearance), C. Chemical
with herbicide (Gramaxon at early spring), D. Herbicide (on 1st April) and insecticide
sparing at green buds appearance, E. Cultural (cutting when was height 5 cm) and
Chemical: (insecticide sparing at green buds appearance), F. Physical control (field
blaming on 1st April) and chemical method (spraying at the green buds appearance), G. chemical by herbicide (Gramaxone on 1st April) and insecticide (sparing at
green buds appearance); and control. This study was carried out in random complete block design with 4 replications. According to the results of this study most
methods were effective in control of pests of first cut in comparison with control and
their differences was significant in 1% level. Among them treatments of F, E and G
had favorable results in control of major pests of first cut of alfalfa seed farms and
they had high quality of seed yield; and 9 times of seed production (370 g/m2 or
3700kg/hec). These results are great transformation in seed production.

رتبه دوم پژوهشهاي كاربردي
عنوان طرح  :راديويي V/UHFپيشرفته هوايي با قابليت جنگ الكترونيك
موسسه مجري :شرکت صنايع الکترونيک ايران(صا ایران)،صنايع مخابرات
نماينده :مهندس سيد محمد مهدي متوليان
همکاران :صنعت هوايي و دريايي صما ،گروه صنايع امنيت فاواي صاايران

چكيده طرح:

اين راديو براي استفاده در انواع هواپيماهاي جنگنده ،ترابري و بالگردها و بر اساس استانداردهاي هوايي طراحي
شده است .با اين راديو ارتباط هوا به هوا و هوا به زمين در دو باند  UHFو  VHFبرقرار ميشود.
اين راديو داراي دو مود کاري اصلي مي باشد .مود اول ،مود کاري آنالـوگ مي باشد که براي سازگاري با ناوگان
هوايي موجود طراحي شده است .در اين مود با انتخاب نوع مدوالسيون ( AMيا  ،)FMضمن پشتيباني ارتباطات
آنالوگ صوتي ،از راديو به عنوان بخشي از سيستم جهت ياب اتوماتيك ( )ADFنيز استفاده ميشود.
مود دوم ،مود جنگ الكترونيك ميباشد که در باند  UHFفعال است .در اين مود که تركيبي ابداعي از روشهاي
طيف گسترده ي جهشي در حوز ه ي زمان و فركانس به کار گرفته شده است ،امكان ايجاد يك ارتباط مقاوم در
مقابل اخالل و شنود فراهم مي شود .در اين وضعيت يك رمز كننده ي ديجيتال داخلي با طول دنباله ي كد
طوالني براي افزايش ضريب امنيت ارتباط در نظر گرفته شده است.
ي باشد كه به طور همزمان با گيرندهي اصلي در فركانس مورد نظر
اين سامانه مجهز به گيرنده ي گارد مستقل م 
آماده ي دريافت پيامهاي اضطراري است.
از ساير قابليتهاي راديو مي توان به تست داخلي اتوماتيک ( )BITو نرم افزار هوشمند جستجوي کانالهاي
اشغال ( )FCSاشاره کرد.
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Second Laureate
Applied Research
Project Title: ADVANCED ECCM AIRBORNE RADIO
Representative: Sayed Mohammad M. Motevalian(M.Sc.)
Abstract:

This radio is designed for air-to-ground and air-to-air communications. It can be
used in all kind of aircrafts including fighters, transporters, and helicopters. It is a
VHF/UHF ECCM radio protecting voice communications against electronic warfare
threats and interference.
The novel ECCM technique used in this radio is based on frequency hopping (FH)
and time hopping (TH).
Some features of radio include: VHF/UHF frequency coverage, AM, FM and FSK
modulation, ADF mode, Built-in-Test (BIT), Free Channel Search (FCS) and built-in
digital encryption to ensure a high level of security.
The radio is equipped with independent guard receiver to monitor international distress frequencies.
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رتبه سوم پژوهشهاي كاربردي
عنوان طرح  :تاثیر آسیب ملكول  DNAاسپرم در القای تغییرات كروموزومی در فرایندهای لقاح
و رویانزائی
موسسههاي مجري :دانشگاه تربيت مدرس  -پژوهشكده رويان
سازمانهاي همكار :جهاد مركز دانشگاهي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات
نماينده :دكتر حسين مزداراني
همكاران :مازيار مهدوي ،ستاره خشاي ،المينا نظري ،مهديه سليمي ،فرين عقدايي ،ليلي سماك،
آناهيتا محسني ميبدي و حميد عليزاده نيلي

چكيده طرح:
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اسپرم انسان حامل نیمی از مواد ژنتیکی به نسل بعدی است DNA .غیر طبیعی اسپرم به شکل های نقص در متراکم شدن،
پارگی ،و آنیوپلوییدی کروموزومی بروز میکند .نقص مواد هسته ای اسپرم می تواند دلیلی بر روند رو به رشد ناباروری مردان
در دنیا به شکل کاهش میانگین شمارش و کیفیت اسپرم به دلیل قرار داشتن در معرض آالینده های روزافزون شیمیایی،
آلودگی هوا و پرتوهای یونساز طبیعی و مصنوعی باشد .در این طرح نقش تغییرات مواد هسته ای اسپرم در لقاح نیافتن
تخمکها ،تغییرات کروموزومی رویان های پیش از النه گزینی ،تفاوت میزان آسیب  DNAو تغییرات کروموزومی اسپرم در
افراد نابارور و سالم ،و ارتباط آنها تعیین شد .ارتباط آسیب  DNAدر فرایند اسپرماتوژنز با تغییرات کروموزومی قابل انتقال به
رویانهای پیش از النه گزینی در حیوانات ازمایشگاهی نشان داده شده است .همچنین استفاده مناسب از عوامل آنتی اکسیدان
می تواند منجر به کاهش انتقال اسیبهای ژنتیکی به جنین گردد .برای انجام این بررسی از روشهای مختلف سیتوژنتیکی از
جمله آنالیز متافاز ،روش سنجش میکرونوکلئی ،روش بررسی کروموزوم اسپرم با استفاده از لقاح با تخمک فاقد قشر شفاف
هامستر طالیی ،روش دو رگ گیری فلوئورسانس در جا ( )FISHو روش  ،PRINSروش سنجش آسیبهای  DNAبا
 Cometقلیایی ،تهیه کروموزوم های تخمک با روش تارکوفسکی استفاده شد .آسیب  DNAدر مراحل مختلف اسپرماتوژنز
به وسیله پرتو گامای صادره از دستگاه کوبالت -60در حیوانات آزمایشگاهی القا شد .همچنین در اسپرم انسان در شرایط in
 vitroاز داروهای شیمی درمانی مختلف برای القای آسیب  DNAاستفاده شد .آنتی اکسیدان های مورد استفاده ،ویتامین
های  C E ,و فاموتیدین بوده اند که قابلیت آنتی اکسیدانی و رادیکال اسکاونجری آنها در تحقیقات مختلفی به اثبات رسیده
است .نتایج نشان داد که آسیب بیشتر  DNAموجب اختالالت کروموزومی بیشتر در مراحل لقاح و رویانزایی می شود و
آنتی اکسیدان های مورد استفاده به خوبی توانسته است اثرات کروموزومی قابل انتقال به نسل بعد را کاهش و شمارش تعداد
اسپرم را افزایش دهد .یافتهها مبین آن است که
آسیب DNAدر اسپرم افراد نابارور و یا کم بارور
متناسب با شدت ناباروری آنها افزایش مییابد و
این آسیب متناسب با تغییرات تعدادی کروموزوم
های خاص بویژه کروموزوم های جنسی می باشد.
بنابراین با هر روشی که بتوان با آن میزان آسیب
 DNAدر گامت ها بویژه اسپرم را کاهش
داد کمک شایانی به سالمت نسل از نظر
اختالالت مادرزادی ژنتیکی و افزایش بروز
سرطان خواهد بود.

Third Laureate
Applied Research
Project title: Impact of sperm DNA damage in induction of chromosomal
abnormalities during fertilization and embryogenesis: Role
of antioxidants
Representative: Hossein Mozdarani (Ph.D.)
Abstract:
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Human sperm carry half of the genetic material to the next generation. Sperm abnormal DNA will be seen in the forms of premature condensation, strand breakage
and chromosomal abnormalities. Deficient sperm nuclear materials can be considered for the growing male infertility expressed as decline in sperm counts and quality
due to exposure to chemicals, air pollution and natural and manmade ionizing radiation. In this research, effects of defective sperm nuclear materials on failed fertilized
oocytes, chromosomal variations in preimplantation embryos, rate of DNA damage
and chromosomal aneuploidy in sperms of healthy controls and subfertile individuals, correlation of DNA damage in spermatogenesis cycle with transgenerational chromosomal abnormalities in laboratory animals was investigated. Also it has
been shown that some antioxidants can reduce transgenerational genetic damages
to embryos. To carry out these experiments, various cytogenetic techniques such
as metaphase analysis, micronuclei assay, sperm chromosomal assay using zona
free golden hamster oocyte, fluorescence in situ hybridization (FISH), primed in situ
labeling (PRINS), comet assay for DNA damage and Tarkowski technique for oocyte chromosome preparation. DNA damage was induced using a cobalt-60 gamma
generator at various stages of spermatogenesis cycle. Also, chemotherapy agents
were used to induce DNA damage in sperms in vitro. Antioxidants used in this study
were, vitamin C, vitamin E and famotidine; all have been shown to be potent radical
scavengers. Results show that higher degree of DNA damage lead to higher frequency of chromosomal abnormalities during fertilization and embryogenesis. Use
of antioxidants could improve sperm count and reduced frequency of transgenerational chromosomal abnormalities. Data indicates that the rate of DNA damage and
chromosomal aneuploidy, more specifically sex chromosomes in sperms well correlates with the degree of subfertility of men. Therefore adapting strategies to reduce
DNA damage in gametes, especially in sperms, could eventually lead to reduced
genetic abnormalities and cancer incidence in population.

رتبه سوم پژوهشهاي كاربردي
عنوان طرح  :طراحي ،اجرا و مدلسازي فرآيند نانو ماشينكاري به روش تخليه الكتريكي
سازمان همكار :دانشگاه تربيت مدرس
پژوهشگر :دكتر قدرت طهماسبي پور
همكاران :وحيد احمدي ،يوسف حجت و امير عبداله

چكيده طرح:

در این طرح ،به منظور تولید نانو -ابزار مناسب برای انجام فرآیند  Nano-EDMیک سامانه خودكار طراحی،
ساخته و بهینه سازی شد و با استفاده از آن ،تاثیر متغیرهای فرآیند ساخت بر خصوصیات نانو -ابزار نیز مورد
تحقیق قرار گرفت .با شناسایی سطوح بهینه متغیرهای فرآیند ساخت ،نانو -ابزارهایی با شعاع نوک ده نانومتر و
ضریب جانبی (نسبت طول به شعاع نوک)  172تولید شد .برای انجام فرآیند  Nano-EDMیک سامانه مناسب
طراحی و ساخته شد که با استفاده از آن و با بهینه سازی متغیرهای فرآیند  Nano-EDMسوراخ هایی با شعاع
حدود پنجاه نانومتر و عمق صد نانومتر در زمانی حدود چهار نانوثانیه بر روی سطح نانوالیه هایی از جنس طال
ماشینکاری شد .بنابراین ،در این تحقیق ،فرآیند  Nano-EDMبه عنوان یک فرآیند نانوماشینکاری فوق سریع
ابداع شده است .برای پیش بینی خصوصیات فرآیند  Nano-EDMاز جمله شعاع نانوسوراخ های حاصل از این
فرآیند ،کانال پالسمای فرآیند  Nano-EDMبا تحلیل سیاالتی -حرارتی کانال مذکور مدلسازی شد و برای
محاسبه خصوصیات ترموفیزیکی پالسما ،یک مدل مکانیکی آماری ارايه گرديد .با استفاده از مدل جامع پالسمای
فرآیند  ،Nano-EDMتغییرات شعاع ،فشار ،دما ،آنتالپی بر واحد جرم ،دانسیته و جرم کانال پالسما بر حسب
زمان پالس جرقه محاسبه می شود .با استفاده از این مدل ،پالس جرقه مناسب برای ماشینکاری نانوسوراخ های
دارای شعاع مطلوب نیز پیش بینی می شود.
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Third Laureate
Applied Research
Project title: Design, Performance and Modeling of Nano Electrical Dis
charge Machining Process
Researcher: Ghodrat Tahmasebipour(Ph.D.)
Abstract:

In this research project, with the aim of production of proper nano-tool for NanoElectrical Discharge Machining (Nano-EDM) process, an automatic system was designed, manufactured and optimized. Using this system, effects of fabrication process parameters on the nano-tool characteristics were studied. Obtaining optimum
levels of the fabrication process parameters by the Taguchi method, we fabricated
nano-tools with the apex radius of 10 nm and aspect ratio (length to apex radius
ratio) of 172. To perform the Nano-EDM process, a suitable system was designed
and fabricated. Using this system, and with optimization of the Nano-EDM process
parameters, nano-craters with the radius of 50 nm and depth of 100 nm were machined in time of 4 nanoseconds on the surface of gold nano-layers. Therefore, in this
research, the Nano-EDM process was performed as innovative ultrafast nanomachining method. To predict the Nano-EDM process specifications, including radius
of the nano-craters, plasma channel of the Nano-EDM process was modeled with
fluid mechanics and heat transfer analysis of the plasma channel and to compute
the thermophysical properties of the plasma, a statistical mechanical model was
presented. By the Nano-EDM plasma comprehensive model, plasma channel radius, pressure, temperature, enthalpy per unit mass, density, and mass versus discharge pulse duration is calculated. Using this model, the required discharge pulse
for machining nano-craters with desired radius is predicted too.
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رتبه سوم پژوهشهاي كاربردي
عنوان طرح  :توليد نقشه با مقياس 1:10000با استفاده از تصاوير ماهوارهاي و نقشه
عكس 1:5000از تصاوير دوربين رقومي
سازمان مجري :سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
نماينده :مهندس حميد اسماعيلي
همكاران :مسعود عابدي پشتيري ،حميد معصومي و همكاران سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح

چكيده طرح:

امروزه تهیه اطالعات مکان محور و نقشههای پوششی و بازنگری آنها درحال افزایش است .سازمان جغرافیایی
به عنوان یکی از تولید کنندگان اصلی محصوالت ژئوماتیک با در اختیار داشتن مرکز دریافت اطالعات ماهواره ای
سپهر و دوربین رقوی نقش به سزایی در رفع نیاز گروهای عمرانی و نظامی برای بازنگری عوارض خطی و تهیه
نقشه های تصویری ( ارتو فتو ) و  ...با سرعت باال و دقت الزم را داشته است.
هدف اصلی طرح ،عملیاتی نمودن خط تولید نقشه های توپوگرافی به روش فتوگرامتری در مقیاس  1:10000از
تصاویر ماهواره ای و تولید ارتوموزاییک در مقیاس  1:5000از تصاویر دوربین رقومی بوده است .
برای تولید نقشه های رقومی  1:10000بعد از تصحیحات مربوط به کیفیت رادیو متریک و هندسی تصاویر ،مثلث
بندی طرح با پراکندگی مناسب نقاط کنترل و چک در سطح بلوک انجام شده است .نتایج بدست آمده از انجام
فعالیت های مطالعاتی ،تحقیق و بررسی آزمون های مختلف بیانگر رسیدن به دقتهای الزم در تولید نقشه رقومی
در این مقیاس است .برای تولید ارتو موزاییک در مقیاس  1:5000با استفاده از تصاویر دوربین رقومی ،فقط از داده
های  GPS+INSاستفاده شده است  .نتایج بدست آمده بعد از مثلث بندی بیانگر رسیدن به دقت های الزم برای
تولید ارتوموزاییک در این مقیاس میباشد.
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Third Laureate
Applied Research
Project title: Ortho-photo-Mosaic and topographical map production
using aerial and satellite images
Researcher: Hamid Esmaeili (B.Sc.)
Abstract:

Nowadays the need to provide geospatial information, coverage maps and revising
them are increasing. National Geographic Organization (N.G.O) is the major producer of geometrics’ products. Both Sepehr satellite receiver Center and digital aerial
camera have played significant role in providing photo maps (Ortho-photo ) with
better required accuracy and at higher speeds for civilian and military application.
The main purposes of this project has been to produce 1:10000 scale topographic
maps using satellite imagery and production of 1:5000 scale ortho-photo-mosaic
picture using digital camera.
The 1:10000 Scale digital maps were produced after radiometric and geometric
corrections on the images, triangulation operation were performed on the blocks
with the appropriate distribution of control and check points. The results of many
different tests indicate that the achieved accuracy is suitable for such scale digital
maps. Further it should be mentioned that for producing 1:5000 scale ortho-photomosaic images the digital cameras were only used along GPS + INS data. Finally
the results of triangulation represent that required accuracy for producing 1:5000
scale ortho-photo-mosaic images were obtained.
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رتبه دوم نوآوري
عنوان طرح  :ساخت دستگاه پمپ خالء توربومولکوالر با ظرفیتهای مختلف
موسسه مجري :شرکت کاربران صنعت مهر
نماينده :مهندس مجيد انتظامي پژوه

چكيده طرح:

پمپ مولكوالرداراي توربين تيغه اي شكل مي باشد كه گازها و سيال گازي را بوسيله انتقال ممنتوم از تيغه هاي
متحرك سريع روتور به مولكولهاي گاز متراكم تبديل ميكند .در اين پمپ زماني كه مسير پويش ازاد متوسط
مولكولي ذرات بزرگتر از فاصله بين روتور واستاتور باشد (جريان مولكولي) برخورد ذرات به روتور نسبت به
برخوردهاي بين مولكولي ماكزيمم است كه نتيجه ان يك فرايند پمپاژ باال مي باشد .از نكات بسيار مهم در رابطه
با كار اين پمپ اين است كه سرعت دوراني محور روتورها بسيار باال مي باشد و براي همين در رابطه با ساخت
اين دستگاه رعايت نكات زيادي از جمله لرزش گيري و باالنسينگ و روش سيل كردن محور به همراه كنترل تيغه
هاي دوراني با سرعت بسيار باال اهميت دارد .از اين بابت جزو صنايع با دقت باال مي باشد بخصوص كه سيستم
روتور كال يك پارچه است وساخت چنين قطعه اي از لحاظ اجرايي با دقت مورد نظر بسيار دشوار است .پمپ
توربومولكوالر به انواع مختلف تقسيم بندي مي شود كه بطور خالصه مي توان گفت:
الف  -پمپ توربو مولكوالر.
ب  -پمپ مولكوالر-درگ به روش هالووك( شياردار).
ج  -پمپ مولكوالر -درگ به روش ساي باهن( ديسكي).
د-پمپ مولكوالر هيبريد ويا تركيبي.
حركت ماده در پمپ توربومولكوالر با استفاده تبديل جريان الكتريكي به مكانيكي و نهايتاً انرژي جنبشي ملكولي
صورت مي گيرد .محدوده كاري اينگونه پمپها از خالء باال تا خیلی باال مي باشد .لذا پمپ و اجزاء آن تحت تأثير
فشار دما ،سرعت و در نتيجه نوع جريانهاي مختلف ،بايستي كام ً
ال تطبيق پذير باشد .در لحظه شروع به كار نوع
جريان لزج يا معمولي ،سپس انتقالی و در نهايت ملكولي خواهد بود.
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Second Laureate
Innovation
Project title: Turbo Molecular Vacuum Pump by Different Capacity
Fabrication.
Researcher: Majid Entezami Pazhoh (B.Sc.)
Abstract:

By means of momentum transferring from high speed rotating rotor, blade supplied
turbine in molecular pump converts gas fluid to compressed gas molecules. Free
path distance grater than rotor-stator distance (molecular flow), causes more coincidence between particles and rotor and this leads to a higher pumping speed. One
of the important features of this kind of pump is the rotor’s very high rotating speed
and for this, the manufacturing process needs consideration of balancing, noise
eliminating, axis sealing and controlling of the high speed rotating blades. All these
reasons show that this industry is categorized as high accuracy one, especially
when the whole turbine is constructed as a unique part and needs a great attention
and accuracy in process.
Turbomolecular pumps are divided into four major kinds:
Turbo-Molecular Pump
Molecular-Drag Pump, Hallwek Type (Grooved)
Molecular-Drag Pump, Saybahen Type (Disc type)
Hybrid or Compound Molecular Pump
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Movement of particles in turbomolecular pump caused by transferring of electric
energy to mechanical energy and finally to molecular kinetic energy. Operating pressure ranges from high vacuum to very high vacuum. Therefore, the pump should be
compatible with the different conditions of pressure, temperature, speed and flow
regime. Through the operation process, flow regime changes to transitional and
molecular, respectively, from viscous regime at the start time.

رتبه سوم نوآوري
عنوان طرح  :محافظ بالستیکی تجهیزات استقراری و متحرک
موسسههاي مجري :سازمان صنايع دفاع ،پژوهشکده علوم وفن آوری خودرویی
موسسههاي همکار  :دانشگاه امام حسین(ع) ،دانشگاه تهران ،صنایع شیمیایی اصفهان،
صنایع الغدیر و صنایع یا مهدی (عج)
نماينده :مهندس كيومرث فرهادي
همكاران :آقایان حسین خدا رحمی ،مرتضی کربالیی جعفر ،اصغر گلستانه ،امیر حسین سعیدی ،
مهرداد شیشه بر ،علی صادقی  ،محمد رضا نیازی ،محمد میمنت آبادی ،حسین رضایی،
ابوالفضل کار آمد ،سید حسین موسوی  ،مجید آبنیکی ،حمید خطیبی ،محسن جعفری ،
مجتبی خادم ،خسرو مژدهی ،نورالدین ارباب پوری و موسی روضهای

چكيده طرح:

این طرح با هدف دستيابی به دانش فنی طراحی و ساخت محافظهای بالستیکی کارآمد در برابر گلولههای انرژی
جنبشی و خرجگود تعریف گردیده است.
بخشی از ساختار این طرح متشکل از الیههای انفجاری مدوالر و کامپوزیتهای ویژهی ضد بالستیک میباشد ،که
در تقابل با موشکهای خرج گود دو مرحلهاي قادر است ابتدا اساس مکانیزم تاخیری را بطور کامل خنثی کرده و
سپس انرژی جت اصلی را خنثی کند .این زره در تقابل با گلولههای  KEنیز میتواند بر اساس یک مکانیزم محاسبه
شدهي علمي انرژی جنبشی باال را جذب کند به طوری که نفوذ به شدت کاهش خواهد يافت.
این طرح نقطه شروعی در دستیابی محققان حوزه دفاعی به دانش و فناوری برتر میباشد که از طریق آن صنایع
زرهی کشور در برابر تهدیدات بالقوهی صحنه نبرد به روز نگه داشته شده و در خصوص تهدیدات جدید نیز ،امکان
طراحی و تولید محافظهای بالستیکی ویژه فراهم میشود.
محصول اين طرح مطابق با استانداردهاي جهاني در آزمايشهاي ميداني متعدد و با حضور متخصصين مربوط مورد
تاييد قرار گرفته است.
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Third Laureate
Innovation
Project title: Ballistic Protection for Stationary and Moving Equipments
Representative: Farhad Kiumarsi (M.Sc.)
Abstract:

This project was designed to obtain the technical Know-how and to manufacture
efficient ballistic protective equipments against KE and shaped charges.
Some part of this project includes modular explosive layers and special anti-ballistic
composites against which shaped charge missiles are first lose their delaying mechanism and then get their main jet absorbed. On the basis of a scientifically proven
mechanism, this armor absorb and break up high KE projectiles so that the penetration is reduce dramatically.
This project achievement is a starting point for the defense industry researchers to
obtain superior technology for the armor industry and keep them up-to-date against
potential battlefield threats and help them to design and manufacture special ballistic protection against new threats.
The product of this project was tested according to the international standards in
several field tests in presence of experts and was duly approved.
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رتبه مشترك سوم نوآوري
عنوان طرح  :سامانه شبيه ساز پلوم پرتوي
موسسههاي مجري :دانشگاه صنعتي مالك اشتر -پژوهشكده علوم و فناوريهاي نوين
نماينده :مهندس علي فوالدوند
همكاران :فيروز پايروند و حسن محمدخاني

چكيده طرح:

هدف اساسي پاسخ اضطرار پرتوي ،بكارگيري اقدامات مناسب حفاظتي به منظور كاهش پيامدهاي ممكن براي
افراد و محيط ميباشد .به منظور باالبردن سطح توان بخشهاي پاسخ اضطرار پرتوي در شرايط حوادث هستهاي،
ارائه آموزشهاي عملي و نيز برگزاري تمرينات ،با هدف آمادهسازي و ارزيابي ،از اهميت بسيار بااليي برخوردار
ميباشد .از آنجايي كه ايجاد شرايط پرتوي ميتواند باعث ايجاد خطراتي براي افراد و محيط شود و سازمانهاي
ذیربط ملي و بينالمللي محدوديتهايي براي آن درنظر گرفتهاند ،يكي از مهمترين اصول آموزش و تمرين مقابله با
حوادث هستهاي اين است كه عالوه بر ايجاد حس قرارگيري در شرايط يك حادثه واقعي ،شرايط آموزش و تمرين
براي شركت كنندگان نيز كامال ايمن باشد .از جمله وسايلي كه امروزه به منظور آموزش و تمرين تيمهاي پاسخ
اضطراري توسط چند كشور ساخته و بكار گرفته شده است ،دستگاههاي شبيهساز پلوم پرتوي ميباشند كه قادرند
هر دو هدف فوق را پوشش دهند.
استفاده از اين سامانه باعث عدم نياز به مواد راديواكتيو واقعي براي استفاده در آموزشها و رزمايشهاي پاسخ به
حوادث هستهاي و در نتيجه باعث باال بردن سطح ايمني و سالمت افراد شركت كننده در آموزشها و رزمايشهاي
پاسخ به حوادث هستهاي خواهد شد .از طرف ديگر بدليل هزينههاي باالي استفاده از مواد راديواكتيو در برگزاري
آموزشها و رزمايشهاي پاسخ به حوادث هستهاي ،استفاده از سامانه شبيهساز پلوم پرتوي اين هزينههاي را به
شدت كاهش ميدهد.
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Third Joint Laureate
Innovation
Project title: Radiological Plume Simulator System
Representative: Ali Fouladvand (MSc.)
Abstract:

The main purpose of the radiological emergency response is using suitable protective measures to reduce the possible consequences for people and environment. In
order to raise the emergency capabilities of response teams in nuclear accidents,
providing training and exercises is very important. Since the real radiological conditions can cause risks to peoples and environment, relevant national and international organizations have imposed limitations for these conditions. One of the most
important principles of nuclear accidents emergency response training and exercise
is creating a sense of actual conditions, whilst the environment of training and exercise must be completely safe for participants. For solving this problem, radiological
plume simulator is used to train and exercise emergency response teams.
Using this training system, there is no requirement for the use of real radioactive
materials in training and exercises in response to dummy nuclear accidents, thus
increasing the safety and health of participants in training and exercise. On the other
hand due to the high costs of using radioactive materials in training and exercise,
the use of the radiological plume simulator system greatly reduces the cost.
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رتبه مشترك سوم نوآوري
عنوان طرح  :سيستم طيف نگاري هستهاي گاما و ايكس مبتني به روش ديجيتالي براي
كاربردهاي قابل حمل
موسسه مجري :شركت كنترل فرآيند پاسارگاد
سازمانهاي همكار :دانشگاه شهيد بهشتي ،مركز رشد دانشگاه شهيد بهشتي
نماينده :مهندس امين شرقي ايدو
همكاران :سيد مهدي حميد زاده و حسين صراف نژاد طوسي

چكيده طرح:

سامانه ارایه شده یک دستگاه کامل طیف نگاری گاما و ایکس میباشد که شامل ماده سوسوزن یا همان دتکتور،
المپ تکثیر کننده فوتونی ،منبع تغذیه ولتاژ باال و نهایتا آناالیزر چند کاناله دیجیتالی میباشد .تغذیهی تمامی
واحدهای سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز در سامانه توسط رابط  USBمیباشد .قابلیت حمل آسان و مصرف
بسیار پایین این دستگاه آنرا به ابزاری قدرتمند برای متخصصین تبدیل نموده است.
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Third Joint Laureate
Innovation
Project title: Digital X-Ray and gamma-ray spectroscopy
Representative: Amin Sharghi IDo (M.Sc.)
Abstract:

The Digital X-Ray and gamma-ray spectrometer is a complete spectroscopy solution
for most scintillation detectors. It comprises, high voltage, digital signal processing
of the detector pulse stream and high performance MCA functionality all within a
standard PMT base. The units are powered and controlled through their USB interface. DMCA is powered by USB interface and includes preamplifier, Spectroscopy
Amplifier, High Voltage supply for detector.
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رتبه سوم اختراع
عنوان طرح  :کنترل حداکثر بازده و محرکه سرعت متغییر برای موتورهای القایی تکفاز
موسسه مجري :دانشگاه تهران
نماينده :دكتر صادق واعظ زاده
همكار :بيژن زاهدي

چكيده طرح:

موتورهاي القايي تكفاز در كاربردهاي خانگي و تجاري استفاده وسيعي دارند .انرژي مصرفي اين موتورها در مجموع
رقم قابل مالحظهاي است .بنابراين براي صرفهجويي انرژي ،در كاربردهاي مختلف به متغير كردن دور آنها روي
آوردهاند .اما با فاصله گرفتن موتور از شرايط نامي ،بازده موتور كاهش مييابد و بسته به مقدار بار اين كاهش بازده
ممكن است بسيار زياد باشد و اين خود باعث اتالف ناخواسته انرژي ميشود .برای رفع اين مشکل ،سيستم محرکه
الکترونيک قدرت دور متغيري براي موتور القايي تكفاز طراحي و ساخته شده است كه با استفاده از نظريه پیشرفته
و بهینه سازی در پیاده سازی منجر به فشردگی سخت افزاری سیستم شده و بازده موتور را در شرايط كاري مختلف
به طور خودکار کنترل و بيشينه ميسازد .عدم نیاز به تنظیم پارامترهای اولیه سیستم تحت شرایط کاری متفاوت
از امتيازات سيستم است .اين محرکه در سیستم های سرمایش و گرمایش خانگی و تجاری و سیستم های برودتی
شامل یخچال های خانگی و تجاری و بهطور کلی در هر نوع کاربرد موتورهای تکفاز اعم از وسایل خانگی و صنايع
مختلف قابل استفاده است.
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Third Laureate
Invention
Project title: Efficiency Maximization Control and Variable Speed Drive
of Single Phase Induction Motors
Representative: Sadegh Vaez-Zadeh (Ph.D.)
Abstract:

The recent rising of oil prices and global warmingcrises increasingly support the
ongoing practice of loss minimization control of electric motors including singlephase induction, as the most used motors. Therefore, the tendency toward using
variable-speed drives (VSDs) to save energy by adjusting motor speed is seen, but
on account of increasing motor loss in nonrated conditions, an efficiency control
system can improve energy saving even more. In this project, an appropriate method for motor efficiency maximization control, combined with a VSD, is presented
and implemented. The method results in substantial energy savings over wide ranges of motor load and speed. It can be used in heating and cooling systems, home
appliances and other applications of single phase induction motors in homes and
many Industries.
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معرفي
طرحهاي برگزيده
بيست و چهارمين جشنواره بينالمللي
خوارزمي برگزیدگان خارجی
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