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سومین دوره رقابت علمی کنز

حوز ههاي رقابت
این رقابت در شـــش حوزه مختلف برگزار م یشــــود. هر 

دستاورد علمی و فناوري در قالب ایده، کتاب، مقاله، اختراع، 

نمونه اولیه، MVP یا محصول جدید قابل قبول است.

 درباره کنز 1401 
بنیاد علم و فناوري مصــــــطفی     با پیروي از آموز ههاي 

اسالم، فعالی تهاي خود را در زمینه گسـترش علم و فناوري 

در جهان اســـالم دنبال م یکند و برنام ههایی چون تقدیر از 

دانشــــــمندان جهان اسالم، معرفی استعدادهاي جوان و 

گســترش همکاري در حوزه علوم و فناور يهاي نوین را در 

دستور کار قرار داده است.

در همین راستا بنیاد علم و فناوري مصطفی     رقابت علمی 

کنز (کاربرد دانش و اندیشــــــــــه براي جامعه) را در بین 

دانشــمندان، دانشـــگاهیان و نوآوران جوان زیر 45 سال 

جهان اســــــالم برگزار م ینماید. این رقابت علمی با هدف 

ب هکارگیري علم، فناوري و نوآوري در حل مشـــکالت جهان 

اسالم در حوز ههاي مختلف زیر برگزار م یگردد: کشاورزي و 

صـنایع غذایی؛ ســالمت و تجهیزات پزشــکی؛ انرژي، آب و 

محیط زیسـت؛ برق، الکترونیک و رباتیک؛ فناوري اطالعات و 

ارتباطات و هوش مصنوعی؛ معدن و صنایع معدنی.

شـــــــرک تکنندگان م یتوانند در قالب یک ویدئوي 3 تا 5 

دقیق هاي، دستاورد علمی یا راهکارهاي نوآورانه خود در حل 

مشـــکالت جهان اسالم را معرفی نموده و در سایت رویداد 

بارگذاري نمایند.

کشاورزي و صنایع غذایی

سالمت و تجهیزات پزشکی

انرژي، آب و محیط زیست

برق، الکترونیک و رباتیک

فناوري اطالعات و ارتباطات

و هوش مصنوعی

معدن و صنایع معدنی

ص(   )

ص(   )

این رقابت در شـــش حوزه مختلف برگزار م یشــــود. هر 

دســــــــتاورد علمی و فناوري در قالب ایده، کتاب، مقاله، 

اختراع، نمونه اولیه، MVP یا محصـــــول جدید قابل قبول 

است.

این مســـــابقه در شش حوزه مختلف برگزار م یشود. هر 

دســـــــتاورد علمی و فناوري در قالب ایده ، کتاب ، مقاله، 

اختراع، نمونه اولیه یا محصول جدید قابل قبول است.

آیند هسازان

آیند هسازان، بخش ویژ هاي در سومین دوره رقابت علمی کنز است. این بخش مخصـــوص 

پژوهشــگران، نوآوران و دانشــگاهیان زیر 30 سال و عرص هاي براي رقابت شرک تکنندگان 

جوا نتر کنز م یباشـد. آثار علمی این افراد، عالوه بر اینکه مانند سـایر آثار در رقابت اصــلی 

شرکت داشته و م یتوانند برنده جوایز کنز باشـند، ی کبار هم با آثار شـرک تکنندگان زیر 30 

سال رقابت م یکنند. بهترین آثار، عالوه بر اینکه برنده بخش آیند هسازان رقابت کنز خواهند 

بود، ب هطور مستقیم به فینال رقابت اصلی نیز راه پیدا خواهند کرد.



الف) برگزیدگان جوایز زیر را دریافت میکنند:

    مدال و تقدیرنامه کنز

    نشان طالي 30 گرمی

    امتیاز ویژه بهر هبرداري از بسـترهاي شبک هسازي 

بنیاد علم و فناوري مصـــــــــــطفی     و فرصت 

تحقیقاتی به دانشمندان جوان به ارزش 2000 دالر

ب) را هکارهاي ارائه شـــــــــده براي چال شهاي 

بی نالمللی، به طور مسـتقیم براي نهادهاي مربوطه 

در جهان اسالم ارسـال خواهد شـد تا زمین هاي براي 

همکاري و تجار يسازي اید هها فراهم گردد.

جوایز 6 برگزیده

پاویو نها مؤسســات علمی ملی یا بین المللی از کشـــورهاي مختلف اسالمی 

هســتند که چال شهاي محلی خود را اعالم و دانشـــمندان و مبتکران جوان از 

سراسـر جهان اسـالم را براي پاسـخگویی به چال شها دعوت م یکنند. به عبارت 

 (Solver) و دانشــــــمندان جوان ح لکننده (Seeker) دیگر، پاویو نها جوینده

هستند. از این رو کنز نه تنها یک رقابت بلکه بازاري است که در آن دانشمندان و 

مبتکران م یتوانند براي ایده، راهکار، نمونه اولیه یا محصـــــــــول جدید خود 

مشتریانی خارج از مرزهاي کشور خود پیدا کنند.

پاویو نهاي کنز

شرکا و حامیان
ص(   )

گروه زرین

شریک-همکار

چنانچه دستاورد شما در پاسخ به یکی از چال شهاي مطرح شـده در رقابت م یباشـد، عنوان 

چالش را در ویدئو بیان کنید؛ در غیر اینصورت م یتوانید در بخش آزاد رقابت شرکت نمایید.

«بخش چال شها» یا «بخش آزاد» رقابت؟



کشاورزي و صنایع غذاییکشاورزي و صنایع غذاییکشاورزي و صنایع غذایی

موضوع: ابزار پایش و پی شبینی امراض کشاورزي

با افزایش مداوم جمعیت پاکسـتان، افزایش تولید محصـول براي مبارزه با تهدید امنیت غذایی ضروري است. 

تحقیق پنج سال گذشته (2015-2020) نشــان دهنده کاهش نرخ تولید محصــول گندم از 2.2 درصد به 0.5 

درصد میباشد. از دالیل اصلی این تلفات تولید میتوان به مدیریت ضعیف محصــول، تغییرات آب و هوایی و 

حمله چند بیماري همچون زنگ، لکه قهو هاي، پوسـته سـیاه و ... اشــاره کرد. زنگ گندم خطرنا كترین بیماري 

است که میتواند سبب کاهش شدید در نرخ تولید گندم شود که منجر به تهدید امنیت غذایی در پاکســــتان 

میشود. اولین حمله آن را میتوان در هفته چهارم فوریه در مناطق مختلف پنجاب مشـــاهده کرد که تقریباً 

2.88% از کل محصـول گندم را تحت تأثیر قرار میدهد. پس از اولین ظهور، به سرعت گســترش مییابد و در 

عرض یک ماه تقریباً 30 درصد محصول را آسیب میرساند.

چال ش: شناسایی حمله بیماري زنگ در مراحل اولیه به طوري که بتوان اقدامات اصـالحی را به موقع انجام داد 

تا تلفات ناشی از زنگ زدگی به حداقل برسد. 

A&F 1

موضوع: ماشی نهاي سمپاشی باغ میوه

ماشـین سـمپاشـی باغ، طراحی و سـاخت یک باغ میوه نیمه - خودگردان را در بردارد که قابلیت انطباق با نوع 

زمین مزرع ههاي کشـاورزي را داراست. کاربر به کمک یک جوي استیک قادر است آن را کنترل و هدایت کند و 

باغات میوه را به طور کارآمد و با سرعت بهتري سمپاشی نماید. ماشـین سـمپاشـی باغ، امکان افزایش تولید و 

بهبود کیفیت محصوالت میوه را از طریق سیسـتم مدیریت سمپاشی کارآمد فراهم میکند. همچنین، کیفیت 

میوه نیز افزایش خواهد یافت که میتواند به بهبود کیفیت صــــادرات میو هها و افزایش حاشـــــیه ناخالص 

میو ههاي صادراتی کمک کند.

چال ش: هدر رفت 1.8 میلیون تن میوه که به دلیل سیسـتم سمپاشی ناکارآمد تلف می شود. این میزان تقریباً 

یک میلیارد دالر ضرر در سال است که م یتوانست براي اقتصاد کشاورزي ما بسیار مفید باشد.

A&F 2

Pakistan National Science &
Technology Park

Pakistan National Science &
Technology Park



کشاورزي و صنایع غذاییکشاورزي و صنایع غذاییکشاورزي و صنایع غذایی

A&F 3

Pakistan National Science &
Technology Park

موضوع: تشخیص زودهنگام بیماري در گیاهان میوه دار با استفاده از یادگیري عمیق

اقتصاد پاکستان عمدتاً به کشـاورزي وابسـته است و 25 درصد از تولید ناخالص داخلی به طور عمده به کشـاورزي 

بســتگی دارد. حدود 60 تا 70 درصد از جمعیت نواحی روستایی وابســـته به کشـــاورزي است. در سا لهاي آتی، 

کشاورزي همچنان مه مترین عامل در اقتصاد کشور ما خواهد بود. براي پایش مزارع از تکنی کهاي سنتی استفاده 

میشود که زمان و منابع زیادي را صرف میکند. مشکل کشـاورزان تشـخیص زودهنگام بیماري است که بر تولید 

محصول اثر میگذارد و گاهی اوقات به بخش بزرگی از مزرعه آسیب میرساند.

چال ش: بهینه سازي تولید محصول با استفاده از فناوري به همراه رو شهاي سنتی براي افزایش پایش مزرعه.

A&F 4

Pakistan National Science &
Technology Park

موضوع: سیستم پایش دام

افزایش بیمار يهاي عفونی دام، استرس گرمایی، تأثیر بر کیفیت محصـــــوالت خوراکی و علوفه و از همه مه متر 

کاهش تولید دام. این یک چرخه معیوب اسـت و نیازمند توجه متمرکز به کاهش عدم امنیت غذایی، تغییر اقلیم و 

هدایت شیو ههاي کشاورزي دقیق در پاکستان براي دامداري پایدار است.

عالوه بر این، دامداران با مشکالت زیادي در ارتباط با عملیات روزمره مواجه هستند، مانند:

1- عدم وجود مقیاس واقعی فعالیت حیوان

2- نرخ باالي مرگ و میر حیوان عمدتاً به دلیل عدم ردیابی سالمتی

3- ردیابی مکان، در صورت فرار یا گم شدن یک حیوان در مزرعه

چال ش: وجود سیســتمی براي پایش سالمت و فیزیولوژي حیوان ضروري است و با ارائه رو شهاي تشــخیصـــی 

مقرو نب هصرفه به کاهش اثرات مضر شیوع عفونی کمک م یکند.

A&F 5

Pakistan National Science &
Technology Park

موضوع: ایستگاه کشاورزي یکپارچه مجهز به اینترنت اشیا

گیريتوسعه یک سیستم یکپارچه براي اندازه پارامترهاي مرتبط با خاك و محیط زیست با وضوح باال و به موقع  

هايتوسعه فناوري سنجش رطوبت خاك بومی کم هزینه براي کشاورزان. تلفیق تکنیک مرتبط با هوش مصنوعی   

براي به حداکثر رساندن تولید محصـول. ارائه اپلیکیشـن موبایل/برنامه وب براي جمع آوري و انتشــار اطالعات به 

کشاورز

کیفیت هوا، دما،  ك، NPK ،PH، سیســـــتمی براي پایش پارامترهاي محیطی و خاك مانند رطوبت خا چال ش: 

فشار اتمسفر و از همه مهم سرعت باد، جهت و سطح باران. تررطوبت، انتشار   ،CO2 



کشاورزي و صنایع غذاییکشاورزي و صنایع غذاییکشاورزي و صنایع غذایی

A&F 6

Mazandaran Science &
Technology Park

موضوع: کشاورزي، صنایع غذایی و فناور يهاي مرتبط

استان مازندران قطب اصلی کشاورزي در کشور بوده و یکی از تأمین کنندگان اصلی محصـوالت استراتژیک مانند 

برنج، گندم، مرکبات، همچنین دام و طیور میباشد. همچنین؛ وجود کارخانجات بزرگ صـنایع غذایی، گوشـتی و 

لبنی در استان، ظرفی تهاي فراوانی را در این منطقه ایجاد نموده است. لذا، استفاده از فناور يهاي نوین به ویژه در 

حوزه صنایع تبدیلی از اهمیت بســــزایی برخوردار است، اما مدیریت صحیح منابع چال شهایی را در این حوزه به 

وجود آورده است.

A&F 7

Semnan Science &
Technology Park

موضوع: چال شهاي تولید و نگهداري ریزجلب کها

1) تثبیت دماي آب حوضچ ههاي کشـت جلبک: به دلیل نوسانات دمایی زیاد در طول سال و همچنین در طی شبانه 

روز، حوضچ ههاي کشت نیازمند کنترل مداوم و با دقت باالي دماي آب م یباشد.

2) کاهش هزینه طراحی محیط کشـت ریز جلب کها: محیط کشــت رشد ریز جلب کها و قیمت باالي طراحی و تهیه 

آن سبب افزایش هزین ههاي تولید شده است. محیط کشــــــت از چند لحاظ مورد آنالیز و بررسی قرار م یگیرد از 

جمله: باکتریایی، آلودگ یهاي قارچی و .... عدم آلودگی پس از کشــــت، هزینه کمتري براي کاشت مجدد تحمیل 

م ینماید. فرمول هسازي مناسب محیط کشـــــت با توجه به آب مورد استفاده براي بهر هوري بیشـــــتر و کاهش 

هزین ههاي اولیه کاشت صورت پذیرد.

3) دستگا هها و تجهیزات فراوري ریز جلب کها: عدم وجود دسـتگا ههایی با قیمت و کاربري مناسـب جهت فراوري 

ریز جلب کها، مانند دستگاه استخراج ماده مؤثر هي محصول.

A&F 8

Semnan Science &
Technology Park

موضوع: عدم وجود مقدار کافی اکسیژن محلول در آب در پرورش آبزیان

در رو شهاي مرسوم هوادهی نم یتوان اکســــــیژ نرسانی کافی را براي پرورش به صورت متراکم فراهم کرد. 

بنابراین استفاده از رو شهاي هوادهی با نرخ انتقال اکسیژن باال م یتواند این مشکل را تا حد زیادي برطرف کند و 

میزان اکسیژن را تا حالت مافوق اشباع افزایش دهد.



سالمت و تجهیزات پزشکیسالمت و تجهیزات پزشکیسالمت و تجهیزات پزشکی

کستان ی ضدمیکروبی در پا موضوع: مشکالت در حال ظهور ژ نهای آنت یبیوتیک و مقاومت

اســـــتفاد هي بیش از حد از آنت یبیوتی کها باعث ظهور باکتر يهاي مقاوم به آنت یبیوتیک (ARB) و ژ نهاي 

مقاومت آنت یبیوتیکی (ARG) شد ه است که سالمت انســـان، حیوانات و محیط زیســـت را تهدید م یکند. 

پاکســتان، کشــوري بســـیار پرجمعیت است که 70درصد از جمعیتش در مناطق روستایی زندگی م یکنند و 

ب هشدت به فعالی تهاي کشـاورزي وابســت هاند. تجویز بیش از حد یا استفاد هي غیرقانونی از آنت یبیوتی کها در 

انسـان و حیوانات در پاکسـتان به طور وسیعی مشـاهده م یشود. گزار شها حاکی از آن است که 71درصد از 

عفون تهاي نوزادان در پاکستان ب هدلیل ARB است. تا 95درصد از جمعیت بزرگسال ساکن هند و پاکسـتان 

حامل باکتر يهاي مقاوم به β- الکتام هســــــــتند؛ که یکی از رای جترین آنت یبیوتی کها شامل پن یسیلین و 

سفالوسپورین است. با وجود حجم آنت یبیوتی کهاي استفاد ه شده در پاکســـــــتان، اطالعات کمی دربار هي 

گســـــــترش و مدیریت ARG در دسترس است. براي مدیریت بهتر استفاده از آنت یبیوتی کها، ARBها و 

ARGها، دانش در مورد پیشامد، فراوانی و تنوع آ نها مهم است.

چال شها: ایجاد تغییرات مکانی - مکانیکـی آنتـ یبیوتی کها و عوامل تعیی نکنند هي مقاومت آنتـ یبیوتیکـی؛ 

شناسایی مکانیســــــــــــ مهاي بالقوه براي انتقال ARGها از دامدار يها به کلینی کها؛ تعیین سرنوشت 

آنت یبیوتی کها در محی طهاي خاکی با جوامع مختلف میکروبی؛ اسـتراتژ يهاي مداخل هاي سـاده اما کلیدي را 

که براي کاهش بار ARG در پاکستان سازگار باش د.

HTC 1

Commission on Science and
Technology for Sustainable
Development in the South

موضوع: هوش مصنوعی در داروسازی

A) م یتواند را هح لهایی را براي بسـیاري از چال شهاي پیش روي سیسـت مهاي مراقبت از  I هوش مصنوعی (

سالمتی جهان اسالم ارائه دهد. انتظار م یرود استفاده از فناور يهاي هوش مصـنوعی به تشـخیص زودهنگام 

بیمار يهاي مزمن، تجزیه و تحلیل داد ههاي بالینی، انطباق و پایش بیمار کمک کند. اکثر شــرک تهاي جهانی 

مراقب تهاي بهداشتی در حال سرمای هگذاري در استراتژ يهاي هوش مصنوعی به منظور کشف داروهاي جدید 

براي بیمار يهاي مزمن و سرطا نشناسی هســـتند. تخمین زده میشود که استفاده از هوش مصـــنوعی در 

داروسازي تنها در ایاالت متحده میتواند ساالنه 100 میلیارد دالر درآمد داشته باشد.

چال شها: چگونه میتوان از هوش مصنوعی براي نوسازي سیست مهاي مراقبت بهداشتی جهان اسالم در یکی 

از زمینه هاي دارویی استفاده کرد؟ طراحی و کشف داروي جدید؛ تجزیه و تحلیل داد ههاي بیمار و آزمایشـات 

بالینی؛ تجویز دارو و بهین هسازي دوز دارو؛ کنترل از راه دور بیمار

HTC 2

Universiti Pendidikan
Sultan Idris
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HTC 3

International Center for
Chemical and Bilogical

Sciences

موضوع: هوش مصنوعی و تصویربرداري تومور مغزي

آیا هوش مصـنوعی م یتواند سرعت تشـخیص تومور مغزي را افزایش دهد؟ اولین قدم در درمان بیماران مبتال به 

تومور مغزي، حذف هر چه بیشتر توده از طریق جراحی است. نمون هاي از تود هي تومور بررس یشده در حین جراحی 

ن هتنها به تشــخیص دقیق تومور کمک م یکند بلکه به تشـــخیص تفاوت میان بافت مغز سالم و تومور نیز کمک 

م یکند. تشـــخیص حین عمل براي ارائ هي مراقب تهاي ایمن و مؤثر در طی جراحی سرطان ضروري است. با وجود 

این، تجزیه و تحلیل آسی بشـناسـی (پاتولوژي) حین عمل به زمان نیاز دارد، از جمله پردازش نمونه، رن گآمیزي و 

تجزیه و تحلیل توسط یک آسی بشناس (پاتولوژیســــــــت) و در این مدت جراح و بیمار باید منتظر نتایج باشند. 

 (A I مطالع هاي جدید نشان م یدهد که فرایندي که ترکیبی از فناوري تصـویربرداري پیشـرفته و هوش مصـنوعی (

اسـت م یتواند تومورهاي مغزي را در کمتر از 3 دقیقه در حین جراحی ب هطور دقیق شـناسـایی کند. این روش قادر 

است بافت تومور را از بافت سالم تشخیص دهد. تصـویربرداري نوري و هوش مصـنوعی تشـخیص تومور مغزي را 

ســـری عتر و دقی قتر م یکند. کامپیوترها آموزش دید هاند تا الگوهاي بیماري را که در ســـلو لها و باف تها پنهان 

شد هاست را ببینند. استفاد هي چشــمگیر از هوش مصــنوعی تولیدشده توسط رایانه ب هسرعت اطالعات ارزشمند و 

آنی دربار هي نوع تومور مغزي را در اختیار جراحان مغز و اعصـــاب قرار م یدهد، درحال یکه بیمار هنوز روي تخت 

عمل است. در اتاق عمل، سری عتر ب همعناي مقرو نب هصرف هتر بودن نیز هســـت. محققان همچنین از یک الگوریتم 

AI به نام «شبک هي عصـــبی پیچشـــی عمیق» براي یادگیري ویژگ یهاي 10 نوع متداول سرطان مغز و پی شبینی 

تشخیص استفاده م یکنند. بنابراین، امروزه جراحان مغز و اعصاب م یتوانند قاطعیت بیشتري در تشـخیص تومور 

مغزي بیمار خود نسـبت به قبل از اتاق عمل داشته باشند، زیرا این کاربرد هوش مصــنوعی به آ نها امکان م یدهد 

ب هسرعت و آنی بافت و حاشی هي تومور را تشــخیص دهند. این بدان معناست که متخصــصـــان مغز و اعصـــاب 

م یتوانند بدون نیاز به آزمایشگاه آسی بشناسی، تصاویر را مرور کرده و مدت زمان طوالنی انتظار را از بین ببرند.

چالش: هوش مصنوعی چگونه م یتواند سرعت تشخیص تومور مغزي را افزایش دهد؟

HTC 4

Pakistan National Science &
Technology Park

موضوع: نانوحسگرها براي تشخیص سرطان (کاربردهاي زیست پزشکی)

نانوحسـگرها به دلیل انعطا فپذیري در طراحی، قابلی تهاي چندگانه زیاد و خودکار، دستکاري دقیق جریان سیال با 

حجم کم نمون هها، تنظیم  تراز ساده و حسـاسیت باال، توجه زیادي را در کاربردهاي حسـگر زیســتی به خود جلب 

کرد هاند. به ویژه، حسگرهاي زیستی مبتنی بر تراشه، ابزارهاي امیدوارکنند هاي براي تشـخیص زودهنگام و تجزیه 

و تحلیل نشــــانگرهاي زیســـــتی بیمار يهاي عفونی، ارزیابی داروهاي ویرو سکش براي کاربردهایی همچون 

تشخیص بالینی سرطان/تومور، پایش محیطی و کشـف دارو به شمار می روند. در سا لهاي اخیر، این حسـگرهاي 

زیســتی به دلیل کوچ کسازي، زیســت سازگاري، شفافیت باال، تجزیه و تحلیل توان عملیاتی باال و مقرو نب هصرفه 

بودن، توجه علمی را به خود جلب کرد هاند. با این وجود، پارامتر حیاتی حساسیت، براي این حسگرهاي زیستی، زیر 

معیار است. از این رو، در زمینه مواد نانوتکنولوژي، طراحی و ساخت یک حسگر زیسـتی اید هآل که حداقل تهاجمی 

باشد و سنجش به جا و به موقع را ارائه دهد، به منظور تســــهیل نتیجه دقیق در محیط حســـــگر ترنس درمال 

بیولوژیکی در زمان واقعی و با حساسیت باال ضروري است.

چالش: میکرونانو حسگرهاي زیسـتی به طور گسـترده براي تشـخیص سرطان و بیمار يهاي عفونی مختلف مورد 

استفاده قرار م یگیرند، اما چال شهاي موجود این اسـت که یا فرآیند غربالگري غیر قابل اعتماد و طوالنی اسـت و یا 

محصوالت تشخیص سرطان گران بوده و به ندرت تنها در بازارهاي بی نالمللی در دسترس هسـتند. بر این اساس، 

پتانسیل عظیمی در بازار محلی پاکستان و سایر مناطق جهان براي تولید محصوالت نانوتکنولوژي وجود دارد.
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International Center for
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Sciences

موضوع: هوش مصنوعی و بیماري شبکیه رنجوري (رتینوپاتی)

Al) م یتواند با موفقیت در غربالگري و تشخیص بیمار يهاي تهدیدکنند هي بینایی در  آیا فناوري هوش مصنوعی (

گرو ههاي سنی مختلف کمک کند؟

آمار افراد مبتال به بیمار يهاي چشـمی وابسـته به سن در حال افزایش است و ب هعنوان یکی از دالیل اصلی کاهش 

بینایی در گروه سنی سالمندان در نظر گرفته م یشود. آ بمروارید هنوز هم دلیل اصـلی اختالل بینایی و نابینایی در 

سراسر جهان است، اما سایر بیمار يهاي چشـــمی وابســـته به سن، از جمله AMD، رتینوپاتی دیابتی (DR) و 

گلوکوم، در کشورهاي پیشـرفته چندان کم نیسـتند. طبق آخرین گزارش منتشـرشده از سازمان بهداشت جهانی 

(WHO)، تقریباً 2/2 میلیارد نفر در سطح جهانی دچار اختالل بینایی نزدی کبینی یا دوربینی هســــتند. اکثر افراد 

داراي اختالل بینایی و نابینایی بیش از 50 سـال سـن دارند. باای نحال، کاهش بینایی م یتواند افراد در هر سـنی را 

تح تتأثیر قرار دهد. استفاده از هوش مصــــنوعی در زمین ههاي مختلف پزشکی نویدبخش برنام ههاي غربالگري 

گسترده است و شاید به رسیدن به تشخیصی با حسـاسیت و دقت باال کمک کند. این فناوري خیلی جدید نیسـت و 

کاربرد آن در زیرشاخ ههاي مختلف چشــ مپزشکی در حال گســترش است. ظرفیت ایجاد محاسبات پیچیده براي 

اجراي الگوي بیمار يهاي مختلف تهدیدکنند هي بینایی با ایجاد رابط هاي پیچیده براساس ارائ هي داد ههاي تصـویر و 

سپس ارزیابی آ نها با استانداردهاي عملکردي، در حال افزایش است. متأسفانه، فناوري موجود قادر به تشـخیص 

چندین بیماري مرتبط نیست؛ براي مثال، نم یتواند گلوکوم (آ بسیاه) و AMD را تشخیص دهد، درحال یکه دارد 

غربالگري یک بیماري شــدید و خاص مانند DR را انجام م یدهد. با توجه به اختالالت تهدیدکنند هي بینایی، مانند 

AMD، گلوکوم و آ بمروارید، با افزایش سـن، برنام هي غربالگري عظیمی الزم اســت که مبتنی بر فناوري هوش 

مصـــنوعی با دقت باال باشد و براي به تأخیر انداختن یا جلوگیري از نابینایی در افراد مســــتعد کارآمد باشد. این 

الگوریتم براي طراحی موردنیاز است تا یادگیري عمیق (DL) را براي افزودن قابلیت تصمی مگیري به فناوري ممکن 

سازد. نر مافزار موردنیاز باید در تشـــــــــخیص کلی هي پارامترهاي AMD، گلوکوم و آ بمروارید هنگام انجام 

غربالگري کافی و ازنظر هزینه مقرو نب هصرفه باشد و تشــخیصــی بهینه را میســر کند. عالو هبراین، این فناوري به 

چش مپزشکان کمک م یکند که با دقت زیادي بر پاسخ به درمان نظارت کنند.

A) چگونه م یتواند به غربالگري و تشـخیص بیمار يهاي تهدیدکنند هي بینایی  l چالش: فناوري هوش مصـنوعی (

در گرو ههاي سنی مختلف کمک کند؟

HTC 6

Pakistan National Science &
Technology Park

موضوع: میکرو آر ان اي درمانی (MicroRNA Therapy) براي عفون تهاي ویروسی

(RNA) آر ان اي

MicroRNA ،RNA تک-رشـته اي را با ســازگاري توالی پیوند میدهد و آن را با اســتفاده از ماشــین آالت 

سـلولی تخریب میکند. این اسـتراتژي به مبارزه با کرونا، دنگی (Dengue)، ابوال، هپاتیت C و ویروس آنفوالنزا 

کمک خواهد کرد.

ssRNA چالش: یک استراتژي نوآورانه براي از بین بردن ویروس هاي
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HTC 7

Pakistan National Science &
Technology Park

موضوع: به سوي کدگذاري پزشکی خودکار با نمودار دانش و قابلیت توضیح

ـ ههاي ترخیص به کدهاي الفبایی عددي مانند  هدف کدگذاري پزشــکی خودکار (AMC)، تبدیل خودکار خالصــ

طبق هبندي بی نالمللی بیمار يها (ICD)، اصطالحات روی هاي رایج (CPT) و سیســـتم کدگذاري روند مشـــترك 

مراقب تهاي بهداشـتی (HCPCS) میباشــد. عدم وجود دانش خاص در حوزه برنام ههاي کاربردي کدگذاري به 

کمک رایانه (CAC) که با تکنی کهاي یادگیري ماشین و یادگیري عمیق ساخته شد هاند منجر به نتایج مثبت کاذب 

م یشود. ایجاد نمودار دانش به متخصصان حوزه نیاز دارد و در عین حال رویکردي سودمند است که بسیار زمان بر 

بوده و مستلزم کار فشرده میباشد.

چالش: یک سیستم قابل اعتماد پشتیبان تصمیم گیري بالینی (CDSS) براي موضوعات مربوط به انکولوژي.



انرژي، آب و محیط زیستانرژي، آب و محیط زیستانرژي، آب و محیط زیست

کستان لودگی ناشی از پالستیک و میکروپالستیک در پا موضوع: آ

در دنیاي امروز، پالستیک ماد هي اولی هاي ضروري اسـت. از زمان اختراعش در ده هي 1930، پالسـتیک در تولید 

محصـــوالت روزمره فراگیر شده است. پالستیک و ریزپالستیک ب هطور قابل توجهی مشـــک لساز هســـتند و 

م یتوانند تهدیدهاي بزرگی براي محیط زیست باشند. ریزپالستیک یا مسـتقیماً به محیط آزاد م یشود یا در اثر 

تخریب بقایاي پالستیکی بزر گتر ایجاد م یشود.

میکروپالستی کها ب همحض ورود به محیط زیسـت م یتوانند تهدیدي جدي براي اکوسیسـت مهاي آبی و خاکی 

باشند. در پاکســتان اکوسیســتم آب شیرین و آب دریایی مقدار زیادي ریزپالستیک دریافت م یکند که ن هتنها 

کیفیت آب را کاهش م یدهد، بلکه زندگی آبزیان را نیز تح تتأثیر قرار م یدهد.

چالش: چگونگی کاهش آلودگی ریزپالستی کها در آ بهاي پاکستان

EWE 1

موضوع: آلودگی زبال ههاي الکترونیکی در پاکستان

محصــــــــــــــوالت الکترونیکی یعنی تلف نهاي همراه، خاز نها، سی مها، رایان هها، دستگا ههاي تلویزیون، 

ترانســـفورماتورها و کاب لها در پایان عمر خود ب هعنوان ضایعات الکترونیکی و الکتریکی (e-waste) شناخته 

م یشـوند. این ضـایعات هنگامی ایجاد م یشـوند که کاالي الکترونیکی پس از پایان عمر مفید آن دور انداخته 

م یشود. گسـترش سریع فناوري به این معنی است که هر دقیقه مقدار بسـیار زیادي زبال هي الکترونیکی ایجاد 

م یشود. تجمع گســــترد هي این دستگا هها ب هدلیل وجود مواد شیمیایی سمی در آ نها، نگران یهاي عمد هاي 

دربار هي بهداشت عمومی ایجاد کرده است. در صورت عدم اقدامات احتیاطی مناسب، بســــــــــیاري از این 

محصــوالت الکترونیکی حاوي مواد شیمیایی سمس غیرآلی و آلی هســتند که ممکن است انســان در طول 

مراحل بازیافت یا دفع این دست گا هها در معرض آ نها قرار گیرد. در کشــــــــورهاي در حال توسعه پردازش 

غیررسمی زبال ههاي الکترونیکی م یتواند منجر به اثرات سوء بر سالمت انسان و آلودگی محی طزیست شود.

EWE 2

Commission on Science and
Technology for Sustainable
Development in the South

Commission on Science and
Technology for Sustainable
Development in the South



انرژي، آب و محیط زیستانرژي، آب و محیط زیستانرژي، آب و محیط زیست

موضوع: پاکسازي خا كهاي آلوده به نفت EWE 3

Khazar University

در حال حاظر، بیش از 30000 هکتار زمین آلوده به نفت در شبه جزیره آبشـــرون (Absheron) وجود دارد. هم 

اکنون هزین ههاي زیادي براي پاکســـــــازي این زمی نها مورد نیاز است. تجزیه روغن در خاك و جذب آن توسط 

میکروارگانیس مها م یتواند کمک قابل توجهی به حل این مشـکل کند. بنابراین، توسعه فناور يهاي زیسـت پاالیی 

در خا كهاي آلوده به نفت ضروري است.

EWE 4

Khazar University

اتصال روستاهاي کوهستانی آذربایجان به شبک ههاي تصـفیه فاضالب متمرکز، از نظر اقتصـادي سودآور و مقرون 

به صرفه نیست. از سوي دیگر، خان ههاي روستایی واقع در امتداد نهرهاي کوهسـتانی، منابع آب پاك و آشامیدنی 

را آلوده کرده و در نتیجه سبب آلودگی منابع آبی بسـیار ارزشمند م یشوند. بنابراین، توسعه فناور يهاي تصــفیه 

فاضالب بســـــــــیار کم هزینه که م یتواند در سطح خانوار مورد استفاده قرار گیرد، ضروري است. بدین منظور، 

محققان باید دستگا ههاي کوچک و قابل حملی بسازند که امکان تمیز کردن فاضالب را فراهم کند.

موضوع: توسعه فناور يهاي تصفیه فاضالب در مقیاس کوچک

EWE 5

Khazar University

آف تک شهاي مواد آلوده کننده آلی پایدار (POP) از دوران شوروي، اصل یترین آالیند ههاي آلی پایدار در مناطق 

روستایی آذربایجان هســـــتند. تخریب و از بین بردن این آالیند ههاي آلی، یک چالش بزرگ باقی مانده است. به 

منظور تسهیل تخریب سریع آف تک شهاي POP به فناور يهایی نیاز است.

موضوع: توسعه فناور يهایی براي تخریب آف تک شهاي مواد آلوده کننده آلی پایدار

(POPs)

EWE 6

Khazar University

 ~17.1 Tg/yr 15.9~ و دردور ههاي فوران Tg/yr انتشار گاز جهانی از آتشفشا نهاي گلی در دور ههاي سکون

است و مقدار زیادي متان در این گاز وجود دارد. مطالعات نشان داد که انتشار متان از آتشفشـا نهاي گلی زمینی 

در مراحل سکون و فوران به طور قابل توجهی بر جو تأثیر م یگذارد. بنابراین، درك فرآیند ژئوشیمیایی که تشـکیل 

متان در آتشفشا نهاي گلی را کنترل م یکند، حائز اهمیت است. مشـخص است که آتشـفشـا نهاي گلی از مواد 

معدنی رسی و مواد آلی تشکیل شده اند. مواد معدنی رسی م یتوانند نقش کلیدي در تبدیل مواد آلی به متان ایفا 

کنند. هدف این پروژه، درك نقش کاتالیزوري مواد معدنی رسی در تغییر مواد آلی در آتشــــفشــــا نهاي گلی 

م یباشد.

موضوع: نقش مواد معدنی رسی در انتشار گاز از آتشفشا نهاي گلی



انرژي، آب و محیط زیستانرژي، آب و محیط زیستانرژي، آب و محیط زیست

EWE 7

Universiti Pendidikan
Sultan Idris

موضوع: تغییر کاربري زمین و موضوعات محیط زیستی

تغییر کاربري زمین براي گسترش زمی نهاي کشاورزي، مسـکونی، تجاري، شبک ههاي جاد هاي، معد نکاري و دیگر 

فعالی تهاي توسع هاي رای جترین محر كهاي موضوعات زیســ تمحیطی در مالزي هســـتند. این تغییر کاربري ها 

معموالً با تخریب زیســتگاه هاي طبیعی که منجر به تعارض انســان و حیات وحش، افزایش شدت سیل، تشــدید 

آلودگی محیط زیســت، افزایش مســائل امنیت غذایی و آب و ظهور بیماري هاي جدید می شود، همراه است. در 

حال حاضر، مالزي به فرمو لبند يهایی براي مدیریت کاربري زمین پایدار، مؤثر و با دوام نیاز دارد.

چالش: پیشنهاد یک مدیریت کاربري زمین پایدار، مؤثر و با دوام براي به حداقل رساندن اثرات تغییر کاربري زمین 

بدون به خطر انداختن منافع اقتصادي و رفاه اجتماعی.

EWE 8

Universiti Pendidikan
Sultan Idris

موضوع: حصول آب تمیز پس از شرایط اضطراري

در بحبوحه تغییرات سریع اقلیم جهانی، پاکستان تحت تأثیر ویرانگرترین سیلی قرار گرفته است که در بیش از یک 

دهه گذشته با آن روبرو بوده است. د هها میلیون نفر تحت تأثیر بارا نهاي موسمی قرار گرفتند که از ژوئن گذشته 

2022 ادامه داشت و منجر به سیلی شد که یک سوم پاکســــتان را زیر آب برد. این فاجعه جان بیش از 1100 نفر را 

گرفت، بســیاري از محصــوالت زراعی را از بین برد و بیش از یک میلیون خانه را آسیب زد یا ویران نمود. همچنین 

منجر به تأمین بحرانی آب تمیز براي بازماندگان و مناطق اطراف آن شــد. اگرچه قربانیان ســـیل حمایت هایی از 

کشورهاي مختلف دریافت کردند، اما هنوز به کمک هاي زیادي نیاز دارند.

چالش: ارائه ایدههایی که میتواند از فناوري مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیســـت در تأمین آب پاك براي 

قربانیان در پاکستان استفاده کند.

EWE 9

Sharif Policy
Research Institute

موضوع: تجار يسازي داد ههاي آب و هوا

داد ههاي آب و هوا یک امر کلیدي در حکمرانی مطلوب م یباشد. زیرساخت اطالعات آ ب و هواي کشــــور یک نوع 

زیرساخت داده است که ب همنظور گردآوري، ب هروزرسانی و به اشترا كگذاري اطالعات آ ب و هوا توسعه م ییابد. این 

زیرساخت داده، شامل: قوانین و سـیاسـ تها، اسـتانداردها، سـازما نها و مردم، شـبک ههاي دسـترسـی و داد هها، 

م یباشد. بنابراین، یکی از زیرساخ تهاي حیاتی در هر کشـور توسع هیافت هاي تلقی م یشود که به کمک آن م یتوان 

به تصــمی مگیر يهاي خرد و کالن کشــور کمک بســیاري کرد؛ ازجمله پی شگیري و پی شبینی سیالب، حفاظت از 

محصوالت زراعی، برآورد ذخایر آبی و ... . ب هطوریکه توسعه و پیاد هسازي استراتژ يهاي مدیریت پایدار آب مستلزم 

دسترسی به داده قابل اطمینان با دقت مناسـب و مقیاس زمانی و مکانی مناسـب اسـت. در حال حاضـر در سـطح 

کشور ایران، نهادهاي مختلف مانند سازمان هواشناسی کشور، وزارت نیرو و ... مسـئول جم عآوري و ذخیر هسازي 

داده و اطالعات هســـــتند و هر یک ب هصورت مســـــتقل با کارایی متفاوت به فعالی تهاي خود ادامه م یدهند و 

بررس یهاي انجا مشده نشـان از عملکرد نامناسب در برخی از فرآیندهاي انتشـار داده در سازما نهاي مذکور دارد 

ولی آنچه که مشــخص است، بودجه نهادهاي دولتی براي توسعه این وب سرویس بســیار محدود بوده و باید به 

کمک علم اقتصــــاد داده براي تجار يسازي داد ههاي آ ب و هوا اقدام کرد. بنابراین، بهبود توسعه زیرساخت ملی 

انتشـار داد ههاي آ ب و هوا و سهولت در استفاده از چنین سامان هاي، احتمال موفقیت انتشــار و به اشترا كگذاري 

داد ههاي آ ب و هواشناسی را در کشور باال م یبرد. برنام هریزي و اجراي چنین سامان هاي، نیازمند یک دید گسترده و 

گا مهایی است که نیازها، منابع و ساختار سازما نها را ب هخوبی مرتفع سازد.
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EWE 10

Sharif Policy
Research Institute

موضوع: مدیریت منابع آب در کشورهاي منطقه خاورمیانه و تأثیرات ژئوپلوتیک آن بر

شدت و وسعت وقوع گرد و غبار

موضوع آب و حوض ههاي آبریز مشـــــترك در منطقه غرب و جنوب غربی آسیا یکی از چال شهاي حال حاضر این 

منطقه است. بروز پیامدهاي ناشی از مشـکالت ناشی از کمبود فیزیکی و کمبود اقتصـادي آب در سطح و گســتره 

پهناوري از کشـورهاي این منطقه در سا لهاي اخیر به وضوح نمایان شده است. گسـترش سطح کانو نهاي تولید 

گرد و غبار و شدت و فراوانی رخدادهاي طوفا نهاي گرد و غبار در کشـــورهاي اطراف خلی جفارس از جمله تبعات 

کنونی گریبا نگیر 181 میلیون نفر ساکنین 8 کشور اطراف خلی جفارس شده است. جوامع انسانی که بر اساس آمار 

صندوق بی نالمللی پول در سال 2020، الاقل چهار کشـــــور آن بر پایه سرانه تولید ناخالص داخلی (برابري قدرت 

خرید) جزو مردمان ثروتمند جهان هســـتند ولیکن کیفیت زندگی آنان به لحاظ شاخ صهاي محی طزیســــتی و 

قرارگیري در معرض طوفا نهاي گرد و غبار در رتب ههاي پایی نتري قرار گرفته است.

EWE 11

Sharif Policy
Research Institute

موضوع: مهاجر تهاي اکولوژیکی و اقلیمی

جمعیت انسـانی در یک بسـتر اکولوژیک جاي گرفته است که فعالی تهاي انسـانی را پشـتیبانی میکند و همچنین 

محدود م یسازد. مهاجرت به عنوان یکی از انواع کن شهاي انســانی بیانگر روابط بین انســا نها و بســـتر محیط 

زیستی است. حرکات جمعیت انسانی با تغییرات اکولوژیکی اعم از تجمعی و حاد داراي ارتباط تنگاتنگی بوده است. 

مهاجرت به صورت دائمی یا موقت همیشـــه یکی از مهمترین استراتژ يهاي بقا بوده است که در مواجهه با بالیاي 

طبیعی یا انســانی توسط جوامع بشـــري و افراد اتخاذ شده است. با این حال، دانش ما از رابطه پیچیده دوسـویه 

تغییـرات محیطـی و مهاجرت همچنـان محدود است. ایران یکی از کشــــــــــورهایی است که به علت موقعیت 

جغرافیایی ناشی از قرار گرفتن در کمربند خشـــک جهان در مقابل تغییرات اقلیمی بیشـــترین تأثیر را م یگیرد، 

کاهش بارش و افزایش دما که از مهمترین شاخ صهاي تغییر اقلیم ب هحساب م یآید در برخی نقاط کشـور، منجر 

به مهاجر تهاي دائمی و فصلی شده است. مهاجر تهایی که بر اثر وقوع بحرا نهاي اکولوژیک رخ میدهد بیشـتر 

خانوادگی و روستایی و بنیانکن خواهد بود و باعث تخلیه روستاها خواهد شـد. محققان از اثرات تغییرات اقلیم بر 

مهاجرت با عنوان پناهندگان اقلیم نام برد هاند. هنوز تحقیق علمی که نشــان دهد چه تعداد از ساکنان فالت ایران 

ب هدلیل تغییرات اقلیمی دست به مهاجرت دائمی و یا فصـلی زده باشند در کشــور انجام نشــده است. لذا ب هدست 

آوردن اطالعات جامعی از میزان مهاجر تهاي اکولوژیک و بررسی علت و معلو لهاي آن از چالشـی است که با آن 

مواجه هستیم.

EWE 12

Islamic Network on Science
and Technology Parks

موضوع: احیاي تاالب انزلی و دفع گون ههاي مهاجم

تاالب انزلی زیستگاه گون  ههاي زیادي از آبزیان، پرندگان ، گیاهان و یکی از زیس ت بو مهاي ارزشمند جهان به شمار 

م یرود. در سا لهاي اخیر آنچه تهدیدي جدي براي تاالب انزلی بشـــمار م یرود و حیات آ ن را در معرض نابودي و 

خشـک شدن قرار داده گونه مهاجم سنبل آبی است. گرچه درسا لهاي اخیر دستگا ههایی از طرف نهادهاي دولتی 

و بخش خصـــــوصی اقدام به جمع آوري گیاه سنبل آبی کرد هاند، اما این اقدامات نه تنها کمکی به بهبود شرایط 

نکرده بلکه گیاه تکه تکه شـده در سـطح آب شـروع به حرکت کرده و عالوه بر تاالب، بندرگاه را نیز آلوده ســاخته 

است. 

رشـد ســریع این گیاه بومی آمازون و ماندگاري 20 تا 30 ســاله ریزوم آن در محیط باعث شــده تا نه فقط تاالب 

بی نالمللی انزلی، بلکه تقریبا اکثر پهن ههاي آبی استان با این پدیده شـوم دسـ توپنجه نرم کنند. بنابراین به منظور 

پیشگیري از رشد و گسترش این گونه مهاجم چالش زیر باید برطرف گردد:

چالش: جم عآوري ، حذف و جلوگیري از رشد و گسترش سنبل آبی در تاالب انزلی
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EWE 13

Islamic Network on Science
and Technology Parks

موضوع: بازیافت و دفن زباله در سایت سراوان و رفع بوي نامطلوب

امروزه بازیافت و دفن زبال ههاي شهري یکی از معضالت و چال شهاي اساسی محیط زیسـت است. سای تهاي دفن 

زباله این روزها به حدي گسترده شد هاند که انبوه زباله، بوي نامطبوع و شیراب ههاي ناشی از آن، آلودگی منابع آبی، 

خاکی و محیط زیستی را به همراه داشته است. این مشـکل در بسـیاري از مناطق از جمله استان گیالن که با تراکم 

جمعیت و کمبود فضـــاهاي مناسب براي دفن زباله مواجه است، نمود گســـترد هتري داشته است؛ چنانچه امروز 

منطقه سراوان رشت با درختانی سر به فلک کشـــیده و به عنوان یکی از زیبای یهاي طبیعی و ب ینظیر، به یک سایت 

دفن زباله و چالش جدي این اسـتان تبدیل شـده اسـت. کوهی از زباله با ارتفاع بیش از 80 متر عالوه بر ایجاد بوي 

نامطبوع در منطقه، شـیراب ههاي آلوده را در سـطح خاك نفوذ داده و وارد آ بهاي سـطحی و نهرها شـده و بارش 

باران نیز این امر را تشدید کرده است.

چالش: بازیافت هدفمند زباله و کاهش ورودي زباله به سایت سراوان، جلوگیري از انتشار بوي نامطبوع، جلوگیري 

از تولید شیرابه و یا ممانعت از ورود شیرابه به آ بهاي سطحی.

EWE 14

Universal Scientific Education
and Research Network

موضوع: شیمی سبز؛ کاربردها و فرص تهاي نوین در کشاورزي

با وجود نقش حیاتی شیمی در زندگی انسان، نباید از خطرات فراوانی که سالمت انسان و محیط زیست را از طریق 

استفاده از فرآورد هها و فرآیندهاي شیمیایی تهدید م یکند، غافل بود. کودها و سموم شیمیایی کشــــــــاورزي، 

داروهاي صنعتی و نیمه صنعتی، مواد پالستیکی، بنزین و سایر سوخ تها، انواع مواد پلیمري، مواد آرایشـــــــــی 

بهداشتی، انواع شویند هها و انواع افزودن یهاي شیمیایی در صنایع مختلف از جمله مواد شیمیایی با ارزشی هستند 

که در طی فرآیندهاي شیمیایی تولید می شوند و اغلب به محیط زیست و سالمت انسان آسیب م یرسانند.

طبق تعریف آیوپاك، شیمی سبز یا شیمی پایدار طراحی محصوالت و فرآیندهاي شیمیایی است که استفاده یا تولید 

مواد خطرناك براي انســان، حیوانات، گیاهان و محیط زیســت را به حداقل م یرساند یا حذف م یکند. این تعریف 

مفهوم مهندسی پیشـــگیري از آلودگی و تولید زباله صفر را در مقیاس آزمایشـــگاهی و صنعتی مورد بحث قرار 

م یدهد و استفاده از تکنی کهاي اقتصـادي و سازگار با محیط زیسـت که نه تنها عملکرد را بهبود م یبخشـند، بلکه 

هزینه دفع زباله را در پایان یک فرآیند شیمیایی کاهش م یدهند را تشویق م یکند.

دانشمندان در این حوزه به دنبال جایگزینی فرآیندهاي فعلی با فرآیندهاي شیمیایی سال متر هسـتند و مد لسازي 

رو شهاي زیست شیمیایی روشی پیشنهادي براي اینکار است زیرا واکن شهاي زیست شیمیایی طی میلیو نها سال 

رخ داده اند و چال شهاي نگرا نکنند هاي براي انسان و محیط زیست ایجاد نکرده اند. بسـیاري از این واکن شها در 

شرایط طبیعی رخ م یدهند و نیازي به دما و فشـــار باال ندارند. محصـــوالت آ نها نیز به راحتی بازیافت م یشود و 

محصـوالت جانبی آ نها براي دامداران مفید است. مد لسازي این واکن شها م یتواند چال شهاي فعلی سالمت و 

محیط زیست را کاهش دهد.

مقابله با آف تک شها و سموم شیمیایی، مدیریت پســــماند و بهبود کیفیت خاك از حوز ههاي مورد توجه ایران و 

مســتلزم بازطراحی واکن شهاي شیمیایی و بهر همندي از فرص تهایی است که شیمی سبز در اختیار فعاالن عرصه 

کشاورزي در مراحل مختلف این صنعت از تولید بذر تا برداشت محصوالت دارد.

چالش: کاربرد رو شهاي شیمی سبز، بیوشیمی و مد لسازي بیولوژیکی در مراحل مختلف زمی نهاي کشاورزي از 

جمله تولید کود و سموم دفع آفات، تصفیه زیستی، تصفیه فاضالب و پساب، کنترل آفات و نگهداري خاك.
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EWE 15

Sharif Energy, Water and
Environment Institute

موضوع: طراحی و پیاد هسازي ساز و کارهاي اجرایی ایجاد تحول در نگر شهاي

دانشگاهی و سوق دادن ظرفی تهاي موجود در جهت تقویت مسئولیت اجتماعی و

اولویت دادن به رفع معضالت و مسائل کشور

ایجاد ظرفی تها و توانمند يهاي دان شبنیان سخت افزاري و نرم افزاري در دانشـــــــــگا ههاي کشـــــــــور با 

سرمایهگذار يهاي عظیم از منابع کشـــور صورت م یگیرد. از این رو، مردم و مســـئولین انتظار دارند این توان به 

بهترین وجه در جهت رفع مسائل و معضـالت کشـور به کار گرفته شده و از این طریق، مسـئولیت اجتماعی سنگین 

این قشـر ایفاء گردد. براي دس تیابی به این هدف، الزم است موانع پی شرو در جهت تحقق این اهداف شناسایی و 

نسـبت به شیو ههاي رفع آ نها در مرحله اول و دفع و پیشــگیري از آ نها به صورت پایدار برنام هریزي الزم صورت 

گرفته و ساز و کارهایی اجرایی تدوین گردد. این ساز و کارهاي اصالحی چندبُعدي (نگرشی و انگیزشی)، م یبایست 

شامل اقدامات مورد نیاز درون سازمانی (دانشــگاه تا وزارتخانه در بازطراحی شاخ صهاي ارتقاء اعضـــاي هیئت 

علمی) و برو نسـازمانی (صـنعت، دولت، و ســیاســتگذاري) باشــد که هر یک به ســهم خود در افزایش احتمال 

جه تگیري صحیح فعالی تهاي آموزشی، پژوهشی، و ف نآورانه و تسریع در به ثمر نشستن تال شها، نق شآفرین 

باشند .

EWE 16

Sharif Energy, Water and
Environment Institute

موضوع: رو شهاي تقویت پایش شاخ صهاي وضعیت با توجه به محدودی تهاي فناوري و

اعتبارات مالی خرید وسایل و تجهیزات پیشرفته با استفاده از ظرفی تهاي بومی

شناخت وضعیت موجود بر اساس پایش میدانیِ شاخ صهاي قابل سـنجش در هر پدید هاي، اولین گام بهبود براي 

برنام هریزي مبتنی بر اطالعات و حرکت به سمت مطلوب تلقی م یگردد. با توجه به پیشــرف تهاي صورت گرفته در 

ف نآور يهاي نمون هبرداري، انداز هگیري، ارسـال، پردازش، و ارائه داد هها، امکان تأمین منابع اعتباري مورد نیاز در 

این خصـوص از طرف کشــورهاي در حال توسعه براي خرید از کشــورهاي توسعه یافت هي صنعتی وجود نداشته و 

معضــالت تعمیر و نگهداري نیز مزید بر علت است. به همین منظور، بســترسازي براي تقویت نمون هسازي به عنوان 

اولین مرحله و سطح تولید ف نآوري باید در دانشــگا ههاي کشـــور نهادینه شود که در این راستا احداث و توسعه 

کارگا ههاي مجهز به تجهیزات مورد نیاز و کادر تخصصـی کارگشـا هسـتند. با توجه به محدودیت منابع و ضرورت 

برنام هریزي، سرمای هگذاري و فعالیت در قالب اولوی تهاي کشــــــــور، شناسایی و استخراج میدانی نیازها توسط 

سازما نها و صنایع دولتی و خصـوصی بصـورت دنیامیک و در اختیار دانشــگاه قرار دادن، الزامی است. شیو ههاي 

اصالح روندها و فرایندهاي آموزشی - پژوهشی، ایجاد بسترهاي گردش اطالعات با استفاده از ف نآور يهاي نوین 

و تعامل دانشگاه و سیستم اجرایی - صنعتی از زمین ههاي موضوعی در این قسمت است.

EWE 17

Sharif Energy, Water and
Environment Institute

موضوع: استفاده از فناور يهاي نوین در تولید و انتشار و ب هروزرسانی داد ههاي مورد نیاز

مکانی - زمانی کارشناسی، تجاري و مدیریتی

مدیریت منابع طبیعی و انسـانی هر کشـور، مسـتلزم در اختیار داشتن داد ههاي میدانی متقن و به هنگام در مورد 

روندها و فرایندهاي جاري در موضـوعات و سـطوح مختلف سـازمانی اســت. در عین حال، کمیت صــرف داد هها 

کفایت نکرده و آ نها باید به بهترین وجهی با اســتفاده از الگوریت مهاي نوین داد همحور به صــورت پویا، پردازش 

تخصـصـی شده و براي تصـمی مگیري در اختیار مدیران قرار گیرند. ایجاد زیرساخ تهاي سخ تافزاري و نر مافزاري 

یکپارچه مورد نیاز باید توسط حکمرانان کشورهاي در حال توسعه به عنوان سرمای هگذاري تلقی شده و براي تأمین 

منابع اعتباري آن به صــورت مرحل هاي اقدام نمایند. شـــناخت نوع و میزان داد ههاي مورد نیاز در ســـازما نهاي 

مختلف، شـیو ههاي کنترل و ب هحداقل رسـاندن خطاها، نحوه دسـترسـی افراد و ســازما نها به آ نها و ... از جمله 

موارد قابل بررسی است. رو شها و سیســت مهاي نیازسنجی، طراحی و پیاد هسازي این زیرساخ تها از موضوعاتی 

ص(   )است که م یتواند در اولوی تهاي جذب ایده توسط رویداد جایزه مصطفی      قرار گیرد.
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EWE 18

Sharif Energy, Water and
Environment Institute

موضوع: رویکردهاي تسریع و تسهیل ورود سرمای هگذاري بخش خصوصی در فعالی تهاي

دان شبنیان داراي پتانسیل تجار يسازي در ساختارهاي دولت محور

از لحاظ تاریخی و به علل مختلف ســـیاســـی - اجتماعی و معادالت جهانی، ســــاختارهاي حکمرانی موجود در 

کشـــــــورهاي در حال توسعه، ماهیت دیوا نساالري داشته، که حاصل آن دولتی بودن ساختارها و سازما نهاي 

اقتصــادي است. با توجه به ناکارآمد و غیرقابل پی شبینی بودن این نوع سیســت مها، بخش خصـــوصی رغبتی به 

سرمای هگذاري و ریس کپذیري نداشته و متناسب با نوسانات فعالیت کرده، که باعث ضرر و زیان ذ يمدخالن زنجیره 

تولید و مصـرف م یگردد. نیروي انسـانی شاغل در این نوع ساختارها، بالتبع انگیز هاي براي رقابت درو نسازمانی و 

برو نسازمانی نداشته و میزان نوآوري و خالقیت با پتانســی لها همخوانی ندارد. از طرف دیگر، در الگوهاي توسعه 

صنعتی و تجار يسازي جهانی که بخش خصـوصی غالب است، عدالت اجتماعی ک مرنگ بوده و در قواعد و مقررات 

حاکم بر نیروي کار، غلبه منافع کارفرما مشهود است. شیو ههاي واگذاري تدریجی فعالی تهاي اقتصـادي به بخش 

خصوصی ساز و کارهاي خاصی را ایجاب کرده تا تجربه ناموفق در اختیار قرار گرفتن منابع ملی در اختیار اشخاص 

حقیقی و حقوقی ذ ينفوذ فاقد اهلیت، تکرار نشـود. ایجاد توازن و تناسب در مرحله گذار براي مؤلف ههاي مختلف 

در زنجیره دانش تا ثروت ، مســـــتلزم انجام بررس یهاي علمی بنیادي و کاربردي در خصـــــوص زوایا و جوانب 

پدید ههاي دخیل به منظور پیاد هسازي پایدار در مرحله اول و نهادینه شدن تدریجی در سطوح  مختلف کشــــــور 

است.

EWE 19

Sharif Energy, Water and
Environment Institute

موضوع: فناور يهاي پاك براي کاهش آلودگ یهاي زیست محیطی

گریزي از این واقعیت نیســـت که نیاز و تقاضا براي دسترسی به هواي تمیز، آب قابل مصـــرف، خاك حاصلخیز و 

انرژي در حال افزایش بوده و رقابت جوامع براي دسترسی به منابع قابل استفاده در حال گسترش است. با توجه به 

پررنگ شدن چال شهاي محی طزیســـــــــتی به واسط هي استفاده از منابع طبیعی در جهت تأمین امنیت غذایی، 

بهداشتی و حتی اجتماعی، برداشتن گا مهاي اساسی براي توسع هي فناور يهاي پاك با هدف کاهش آلودگ یهاي 

محی طزیستی ضروري است. این اقدامات م یتوانند به مزیتی رقابتی و اهرمی دیپلماتیک در مجادالت ژئوپلوتیک 

و رقاب تهاي اقتصادي فرا ملی نیز تبدیل شود.

EWE 20

Sharif Energy, Water and
Environment Institute

موضوع: فناور يهاي انداز هگیري و پایش منابع آب، هوا، خاك و مصرف انرژي

پایش مستمر منابع آب، هوا و خاك و همچنین مصـرف انرژي به همراه تجزیه و تحلیل داد ههاي حاصله، اطالعات 

ضـــــروري را براي مدیریت، پی شبینی و ارزیابی کیفیت این منابع در طول ادوار مختلف و روند تغییرات آ نها در 

اختیار قرار خواهد داد. از این رو، توسعه ابزار دقیق و تکنی کهاي انداز هگیري و پایش که دقت و زمان دسترسـی به 

اطالعات منابع آبی را افزایش دهد، در ایجاد بانک اطالعاتی از این منابع کمک شایانی خواهد نمود.
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EWE 21

Pakistan National Science &
Technology Park

موضوع: بیوسنتز مایکوفوئل نسل سوم

بیوسنتز مایکوفوئل (Mycofuel Biosynthesis) استخراج بوتانول است که م یتواند به عنوان یکی از بهترین 

جایگزی نها براي ســوخت معمولی مورد اســتفاده قرار گیرد. ســوخت مایکو (مایکوفوئل) از طریق بهر هبرداري از 

ضایعات کشاورزي براي سنتز تري گلیسیرید و به دنبال آن ترانس استریفیکاسیون آ نها از طریق لیپا زهاي قارچی 

براي ساخت بیوبوتانول تولید م یشود.

چالش: کاهش سوخت، اصلیترین چالشی است که باید توسط بیوسنتز مایکوفوئل جبران شود.

EWE 22

Pakistan National Science &
Technology Park

موضوع: ربات تمیزکننده پنل خورشیدي

اخیراً پاکســتان سرمای هگذاري زیادي در نصـــب پن لهاي خورشیدي انجام داده است و طبق داد هها، 25000 واحد 

صنعتی با سیستم بیش از 1.5 گیگاوات و 20000 واحد تجاري داریم. تجمع گرد و غبار روي سطح سیسـتم پن لهاي 

ولتائیک خورشیدي (PV) طبیعی است. گرد و غبار انباشته شده روي سطح پن لهاي خورشیدي PV م یتواند بازده 

خروجی را تا 40 درصد کاهش دهد. عوامل محیطی اصلی که بر بازده پن لها تأثیر میگذارند عبارتند از گرد و غبار، 

افتادن پرندگان، برف و موارد دیگر. همانطور که گفته شد، تعداد واحدهایی که یک مصـرف کننده از دست م یدهد 

(به عنوان مثال براي یک سیستم خورشیدي 10 کیلووات) 500 واحد در ماه خواهد بود.

چالش: یک ربات تمیزکننده پنل خورشـــیدي که به بهبود بازده خروجی تا 12 درصـــد کمک م یکند، که ســـبب 

صرف هجویی ماهانه 150 تا 175 واحد براي واحدهاي خورشیدي 10 کیلوواتی م یشود.

EWE 23

Pakistan National Science &
Technology Park

موضوع: سیستم پایش کیفیت و تصفیه هوا

با توجه به اینکه افراد به طور متوسـط 87 درصـد از زمان خود را در داخل ســاختمان، چه در خانه و چه در محل کار 

سپري میکنند، کیفیت هواي داخلی مهم است، با این وجود غالباً توسط بیشـــتر افراد نادیده گرفته میشود، مگر 

آنکه چیزي در خانه یا محل کار سـبب بیماري آ نها شـود. منابع رایج کیفیت پایین هواي داخل سـاختمان شـامل 

سیســـت مهاي HVAC با نگهداري ناکافی، اجا قهاي چوبی و زغالی، بخار يهاي گازي بدون تهویه، دود محیطی 

تنباکو و آالیندگی اگزوز خودرو میباشد.

چالش: پایش دقیق کیفیت هواي داخل ساختمان، ساکنان و مالکان ساختما نها را نســـــبت به سطح و ماهیت 

آلودگی هوشیار نموده و اقدامات اصالحی را ممکن م یسازد.
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Pakistan National Science &
Technology Park

موضوع: سیستم پایش انرژي هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی

سیســـتم پایش انرژي هوشمند، دوشاخه طراحی شده بومی، کم هزینه، غیر تهاجمی/تهاجمی را عرضه می کند و 

کنتورهاي انرژي AC هوشــمند ســـه فاز مبتنی بر اینترنت اشـــیا را اجرا میکند. کنتور انرژي AC هوشـــمند، 

پارامترهاي اصلی برق متناوب (AC Power) را تصـرف نموده و به صورت بی سیم به ابر مرکزي انتقال میدهد. 

پروتکل بی سیم را می توان بر اساس قابلیت استفاده مشــــــتري سفارشی کرد. حوزه تجاري همچنین خدمات 

داشبورد بالدرنگ و تجزیه و تحلیل داد هها با استفاده از الگوریت مهاي پیشرفته هوش مصنوعی براي استفاده مؤثر 

از منابع انرژي را ارائه میدهد.

چالش: یک سیستم پایش انرژي هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی که به شرک تهاي انرژي محدود نم یشود بلکه 

بخش صنعتی را هدف قرار م یدهد که نیازمند ممیزيهاي دورهاي انرژي و را هح لهاي مدیریت انرژي است.

EWE 25

Mazandaran Science &
Technology Park

موضوع: انرژي، آب، محیط زیست و تصفیه خان ههاي صنعتی بیمارستانی

با توجه به اقلیم مازندران و اهمیت حفظ محیط زیســـت و منابع آب زیرزمینی، وجود شهر كهاي صنعتی متعدد، 

سرازیر شدن پســا بهاي صنعتی به رودخان هها و ... که باعث ایجاد آلودگ یهاي زیســت محیطی و منشــأ انواع و 

اقسام امراض خواهد بود، چال شهاي متعددي در حوزه محیط زیست استان مازندران وجود دارد.

EWE 26

Semnan Science &
Technology Park

موضوع: اتالف انرژي و نحو هي مدیریت مصرف انرژي

با توجه به رکود بازار و عدم دسترسی مســــتقیم صنعتگران به شبکه فروش، امکان افزایش درآمد براي صاحبان 

صنایع بسیار محدود است، از طرفی به دلیل عدم کشش بازار امکان افزایش قیمت وجود ندارد. در این شرایط براي 

حفظ بقا و ادامه فعالیت، واحدهاي صنعتی م یبایسـت اقدام به کاهش هزین ههاي تولید نمایند. یکی از اصل یترین 

اقدامات، پیاد هسازي سیستم مدیریت انرژي است. سیستمی که جنب ههاي فنی و مدیریتی موضوع مدیریت انرژي را 

به صورت همزمان براي یک سازمان دربر م یگیرد و رو شهاي الزم براي کنترل و پایش خروجی سیستم را ترسیم 

م یکند. در این سیستم م یتوان نوع و میزان مصارف و اتال ف انرژي و هزین ههاي ناشی از آن را محاسبه و نسـبت به 

راهکارهاي صرف هجویی در انرژي تصمیمات عملیاتی اتخاذ کرد.
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Semnan Science &
Technology Park

موضوع: قطع برق صنایع در زمان پیک مصرف

در زمان قطعی برق، بخش صنعت در صف اول قطعی و محدودیت قرار م یگیرند. این مسـأله به دلیل بیشـتر بودن 

تقاضا نسبت به توان عرضه برق در کشور به وجود آمده و چنانچه سریعاً براي حل آن اقدام نشـود، در سالیان آتی 

با گسـتردگی و شدت بیشــتري تکرار خواهد شد. این خاموشی با وقف هاي که در خط تولید ایجاد م یکند از چندین 

جهت براي کارخانه زیان آور است. جلوگیري از قطع برق کارخانه توسط انرژ يهاي تجدیدپذیر با احداث نیروگاه 

خورشیدي سقفی و یا بادي، و یا بهین هسازي زما نبندي مصرف، از جمله رو شهاي مقابله با قطع برق در زمان پیک 

م یباشد.

EWE 28

Semnan Science &
Technology Park

موضوع: را هکارهاي بهینه در تصفیه پساب

با توجه به کمبود آب شرب در دسترس، نیاز مبرمی به تصـفیه فاضال بهاي شهري و استفاده مجدد از پسـا بهاي 

نصفیه شده در بخش کشاورزي و صنعت احساس م یشود. را هکارهاي که قادر به تصفیه پساب با رو شهاي بهینه 

و دوس تدار محیط زیسـت باشند، از جمله نیازهاي تولیدکنندگان پسـاب و مصـرف کنندگان آب حاصل از تصـفیه 

پساب م یباشد.

EWE 29

World Federation of Scientists

موضوع: سیما نهاي دوستدار محیط زیست

ســیمان یک ماده معدنی کلیدي اســت که در طی قرن اخیر به یکی از عناصــر مهم در ســاخت خان هها، جاد هها، 

بزرگرا هها، خاکریزها و ... تبدیل شده است. این صنعت در طی دور ههاي مختلف دچار تغییر و تحوالت زیادي شـده 

است و توانسـته است محصـوالت باکیفیتی را تولید کند. با این حال تولید یک تن سیمان م یتواند تا 1000 پوند دي 

اکسید کربن آزاد کند و با توجه به کاربردهاي بسـیار زیاد این ماده صنعتی مهم، به سومین ساطع کننده بزرگ گاز 

دي اکسـید کربن در جهان تبدیل شده است. در این شرایط نیاز است با بهره بردن از فناور يهاي جدیدي نظیر نانو، 

محصـــــوالتی سب کتر با ایجاد گازهاي گلخان هاي کمتر تولید شود. به عنوان مثالی از اینگونه نوآور يها در صنعت 

سیمان م یتوان به نانوکامپوزی تهایی اشاره کرد که در آ نها میزان کمتري از ماده سـیمان اسـتفاده شـده اسـت 

ولی مقاومت بیشتري از خودشان نسبت به ترکیبات سیمان معمولی نشان م یدهند.

چالش: رو شهاي نو براي تولید سیما نهایی با خصـــوصیات مکانیکی و شیمیایی بهتر و ایجاد گازهاي گلخان هاي 

کمتر در فرآیند تولید آ نها



انرژي، آب و محیط زیستانرژي، آب و محیط زیستانرژي، آب و محیط زیست

EWE 30

World Federation of Scientists

موضوع: را هکارهاي مبتنی بر انرژ يهاي تجدیدپذیر براي برق رسانی و تاثیرات آن در

تغییرات آب و هوایی هند

نیروگا ههاي فعال با زغالسـنگ اکثر تولید برق در هند را به عهده دارند که این میزان طی ســا لهاي 2008-2015 

تقریباً از 148 گیگاوات به 288 گیگاوات افزایش یافته است. این نیروگا هها مســئول ایجاد بخش زیادي آالیند هها 

PMfine ،(34%) NO (%6.6) و CO (%6) در هند م یباشد. بیشــــــــترین غلظت PM2.5 این   ،(49%) SO₂�
نیروگا هها در زمسـتان (µg/m3 14.12) و کمترین میزان آن در بارندگ یهاي موسمی (µg/m3 1.99) مشـاهده 

PM2.5 (9%-49%) NO ساطع شده از نیروگا هها را تشـــــــــکیل  3م یگردد. SIA مانند SO₄ (%100-%47) و 

م یدهند. آلودگ یهاي منتشـر شده توسط این نیروگا هها به طور متوس  ط ساالنه 115000 مرگ زودرس و خســارت 

مالی حدود 4.6 میلیارد دالر را به همراه دارد.   

EWE 31

INN

موضوع: حذف فلزات سنگین از پسا بهاي صنعتی کشور به کمک جاذ بهاي سرامیکی

پسا بهاي صنعتی داراي کاتیو نهاي فلزي است که براي زندگی و سالمت موجودات زنده بسـیار خطرناك است و 

همواره اثر مخرب و جبران ناپذیري را بر محیط زیســــت وارد م یکند. منظور از فلزات سنگین، سرب، جیوه، روي، 

نیکل، کرم، کادمیم و مانند آ نهاست. وجود فلزات سنگین، در غلظت بیش از مقدار استاندارد، در آب آشـامیدنی 

باعث عوارض بســــیار خطرناکی م یشود. تکنی کهاي گوناگونی براي کاهش غلظت فلزات سنگین وجود دارد که 

م یتوان به همرسوبی شیمیایی، پدیده اسمز معکوس، تبخیر، تعویض یونی و جذب اشاره کرد. اسـتفاده از تکنیک 

جذب، یکی از تکنی کهاي مؤثر و کاربردي است. توسعه محصوالت جدیدي که جاذب مؤثري بوده، کمترین اثر مضر 

بر محیط زیست را داشته و ارزان قیمت باشند و براي حذف و کاهش غلظت فلزات سنگین در پسا بهاي صنعتی به 

کار روند، یکی از مه مترین موضـوعات مطرح در علم مواد اسـت. هدف از بیان این چالش، اسـتفاده از جاذ بهاي 

سرامیکی به عنوان یک ماده جاذب براي حذف فلزات سنگین از پسا بهاي صنعتی است.

EWE 32

INN

موضوع: حذف آالیند ههاي ناشی از سوخ تهاي فسیلی در صنایع کشور به کمک

میکرو/نانوکامپوزی تهاي جاذب زمینه سرامیکی

نیاز روزافزون جهان و ب هویژه کشورهاي در حال توسعه، به تولیدات صنعتی در سا لهاي اخیر بسـیار پرشتاب بوده 

است. روشن است که همسو با افزایش تولید صنعتی، مصرف سوخ تهاي فسـیلی، ب هویژه نفت و گاز که مه مترین 

تأمین کننده نیاز سوختی هســـتند، افزایش یافته است. بدین ترتیب صنایع کشـــور بزرگترین مصــــرف کننده 

سوخ تهاي سنگین خواهند بود.  یکی از مشکالتی که امروزه به صنایع مصـرف کننده سوخ تهاي فسـیلی مربوط 

م یشود، حضور ناکس، ساکس، دياکسید کربن، مونواکسـید کربن و گاز متان بوده که اثرات آن در کشـور از نظر 

انتشـار و ایجاد آلودگ یهاي فراوان، ه ماکنون مشـهود است. دامنه انتشـار این آالیند هها و اثرات آ نها بر سالمت 

انسـان و محیط زیســت مورد بحث بســیاري قرار گرفته است. انتشــار آالیند ههاي اشاره شده در صنایع کشــور 

سا لهاست که وجود دارد و امروزه بسـیار خطرنا كتر از پیش شده است. چالش حاضر در راستاي مطالعه، بررسی 

و پژوهش در مورد حذف آالیند ههاي ناشی از سوخ تهاي فســـیلی در صنایع کشــــور انجام خواهد شد. در این 

چالش، آالیند ههاي ناشی از سوخ تهاي فســیلی به 4 دسته اصلی تقســیم م یشوند که عبارتند از اکســـیدهاي 

غیراشباع و فعال نیتروژن، اکسیدهاي گوگرد و میعان اسیدي، انواع اکسیدهاي کربن و گاز متان.



انرژي، آب و محیط زیستانرژي، آب و محیط زیستانرژي، آب و محیط زیست

EWE 33

INN

موضوع: جذب آمینو اسید از پساب کارخان ههاي لبنی با استفاده از جاذ بهاي سرامیکی

آمینو اسید ماده پر مصـرفی در صنایع و کشـاورزي است که در بیشـتر مواقع آمینو اسید مورد نیاز کشـور از طریق 

واردات تأمین م یشود. صنایع لبنی و نشاست هاي که در تمامی فرایندهاي تولیدي آ نها آب مصـرف م یشود و دبی 

پساب و فاضالب صنعتی آ نها باالست، منبع غنی آمینو اسید هسـتند. چالش پیش رو براي جذب آمینو اسیدهاي 

موجود در پســـاب این کارخان هها، به کمک جاذ بهاي سرامیکی است. با استفاده از این جاذب به راحتی م یتوان 

آمینو اسـید را براي کاربردهاي متفاوت اسـتخراج کرد. کار اصـلی این جاذب، جذب آمینو اسـید بوده، بنابراین در 

کشــتارگا هها، کارخان ههاي لبنی و دیگر صنایع م یتوان از آن استفاده کرد. همچنین محصــول به دست آمده در 

بخش کشاورزي به عنوان کود قابل استفاده است. در تغدیه دام و طیور نیز به عنوان مکمل استفاده شود.

EWE 34

INN

موضوع: تأمین انرژي مقرون به صرفه از منابع تجدیدپذیر

یکی از مه مترین چال شهاي پی شرو تأمین انرژي براي همه باألخص مناطق محروم و ک مبرخوردار م یباشـــد. از 

آنجا که دسترسی به شبکه توزیع سراسـري انرژي براي این مناطق با سـختی روبرو و یا به کل غیر ممکن اسـت، لذا 

رویکرد تأمین انرژي به صورت تولید در محل بر اساس استعداد اقلیمی هر منطقه محتم لترین راه حل خواهد بود. 

منابع اصلی انرژي در این رویکرد عبارتند از خورشید، باد، آب و انرژي زیســـــتی. نکته حائز اهمیت براي این انواع 

انرژي، هزینه تمام شده آن م یباشد تا نه تنها قابل رقابت با انواع فسـیلی باشند بلکه قابل استفاده و بهر هگیري در 

مناطق محروم و ک مبرخوردار نیز باشند.

EWE 35

INN

موضوع: تأمین آب شرب

با توجه به اقلیم آب و هوایی منطقه، دسترسی به آب شرب اساس یترین چالش پی شرو م یباشد. نه تنها منابع آب 

محدود هسـتند بلکه تأمین آب قابل شرب از همین منابع محدود نیز با دشوار يهاي اساسی روبرو است. بنابراین 

ارائه راهکارهاي اقتصــــــادي تأمین آب شرب بر اساس شرایط اقلیمی منطقه از اهم اهداف تحقیقات کاربردي 

م یباشد.

EWE 36

INN

بازیافت پالســـتیک به ویژه PET و تبدیل آن به گرانول براي اســـتفاده مجدد یکی از چال شهاي فرا روي محیط 

زیست است. در این چالش تهیه گرانو لهاي بی رنگ از پالستی کهاي رنگی به منظور بازیافت با ارزش افزوده باالتر 

مد نظر هست.

موضوع: بازیافت پالستیک
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موضوع: زنجیره سرد

نگهداري و حمل مواد غذایی و دارو در مناطق گرم و فاقد دسترسی به شبکه سراسري انرژي از چال شهایی است که 

مســـــــتقیماً به سالمت فردي و بهبود شرایط زندگی عمومی مرتبط است. در مرحله اهمیت دوم، تأمین شرایط 

محیطی مطبوع براي زندگی در اقلیم گرم منطقه با استفاده از اسـتعدادهاي اقلیمی و منابع بومی در دسـترس در 

این زمره قرار م یگیرد. به طور کلی تأمین ســــــرمایش پایدار باألخص در مناطق دورافتاده در اقلیم گرم یکی از 

چال شهاي کشورهاي منطقه م یباشد.

EWE 38

INN

موضوع: را هکار استفاده مجدد از فاضالب صنعتی در صنایع فوالد

ماده فلوکوالنت پلی الکترولیت پلیمري هسـت که براي ته نشـین کردن سریع ذرات معلق پســاب فوالد استفاده 

م یشود. راهکارهاي تولید بومی این محصول یا محصوالت مشابه براي استفاده در تصـفیه پسـاب صنعت فوالد یا 

سایر صنایع در این چالش مد نظر هست.



برق، الکترونیک و رباتیکبرق، الکترونیک و رباتیکبرق، الکترونیک و رباتیک

موضوع: رادار FMCW براي کاربردهاي تجاري

سیســــت مهاي رادار براي یافتن برنام ههاي کاربردي متنوع در زندگی روزمره ما تکامل یافت هاند. آ نها بخش 

جدایی ناپذیري از اتومبی لهاي بدون راننده، سیست مهاي پایش آب و هوا و ... هستند. آ نها همچنین در حال 

یافتن برنام ههاي کاربردي در مراقب تهاي بهداشتی، ورزش و بســــیاري از رشت ههاي دیگر هســـــتند. رادار 

FMCW یکی از این سیســـــــــــــت مهاست که در تمام این رشت ههاي متنوع کاربرد دارد. در حال حاضر، 

تولیدکنندگان محدودي از این گونه رادارها وجود دارند و استفاده حاشی هاي آ نها نیز به دلیل طراحی پیچیده 

آ نها محدود است.

چالش: یک ماژول رادار FMCW مقرون به صـرفه، سـاده، قوي و آماده اسـتفاده مورد نیاز اسـت که بتواند 

ابزاري براي آموزش و نیز توسعه برنامههاي کاربردي نوآورانه با استفاده از ماژول باشد.

E&R 1

موضوع: سلو لهاي خورشیدي آلی براي تأمین برق دستگا ههاي الکترونیک و حسگر در

مقیاس میکرو

شناسایی و اکتشـاف توسعه سلو لهاي خورشیدي آلی پروسکایتی (OSC) در مقیاس میکرو غشــا نازك، به 

عنوان فرصت مناسبی براي سلول خورشیدي جایگزین که م یتواند برق دستگا ههاي الکترونیکی را تأمین کند، 

ضروري است. پن لهاي خورشیدي مینیاتوري م یتوانند برق دستگا ههاي شخصـی ب یشماري از جمله ابزارهاي 

الکترونیکی (ساع تهاي هوشمند/تبلت/ل پتاپ)، حسـگرهاي پزشکی پوشیدنی مراقبتی، حتی سیســت مهاي 

جم عآوري انرژي نوري داخلی ک مهزینه و دستگا ههاي اینترنت اشیا آیند هنگر را تأمین کنند.

چالش: توسعه سلو لهاي خورشیدي آلی قابل اعتماد

E&R 2

Pakistan National Science &
Technology Park

Pakistan National Science &
Technology Park



برق، الکترونیک و رباتیکبرق، الکترونیک و رباتیکبرق، الکترونیک و رباتیک

E&R 3

Universiti Pendidikan
Sultan Idris

STEM موضوع: کلیدهاي جذب دانش آموزان به برنام ههاي

رباتیک یکی از ارکان انقالب صنعتی 4.0 (IR 4.0) است. ربا تها از طریق تحقیق و توسعه مســـــتمر (R&D)، از 

ماشی نهاي معمولی قطعات مکانیکی متصـــــل، الکترونیک و قطعات الکتریکی به ماشی نهاي هوشمندي تبدیل 

شد هاند که قادر به تصــمی مگیري خودشان هســـتند. به گفته وزارت علوم، فناوري و نوآوري (MOSTI)، مالزي 

نسـبت کل 195 ربات را در مقایسـه با 10000 نیروي انســانی تا سال 2030 هدف قرار داده است که به طرز غیرقابل 

انکاري مستلزم یک تالش گسترده از سوي تمامی بخ شهاي مرتبط است. طراحی، نمونه سازي، مدیریت و ساخت 

ربا تهاي هوشـمند، نیازمند دانش عمیق تلفیقی علوم، فناوري، مهندســی و ریاضــیات (STEM) اســت. براي 

اطمینان از همگامی مالزي با سایر کشورها در توسعه فناوري IR 4.0، نیاز فوري به تعداد کافی متخصـص رباتیک 

 STEM پیشرفته وجود دارد. یکی از را هها، کسب اطمینان از ثبت نام کافی دانش آموزان در برنام ههاي مرتبط با

است. با این حال، جداي از روند کاهش عالقه به برنام ههاي STEM، اکنون با یک معضل جدید روبرو هسـتیم زیرا 

بیش از 70 درصد از فارغ التحصیالن دبیرستان عالق هاي به ادامه تحصیل در سطوح باالتر تحصیلی نشان نمیدهند.

چالش: رباتی کها یک نمونه از سیستمی هستند که مسـتلزم تلفیق دانش STEM است. با این حال، بسـیاري از 

دانش آموزان این دانش را پیچیده و دشـــــــوار براي یادگیري میبینند که عالقه آ نها را به برنام ههاي مرتبط با 

STEM از بین میبرد. چگونه در کوتاه مدت و بلند مدت میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که متخصصـان کافی در 

زمین ههاي رباتیک داریم؟ چگونه میتوان دانشجویان را به این رشت هها جذب کرد؟

E&R 4

Universal Scientific Education
and Research Network

موضوع: انتقال ب یسیم انرژي جهت شارژ کردن خودروهاي الکتریکی

امروزه با توجه به تجدیدناپذیري، افزایش هزین ه و ایجاد آلودگی در مصرف سوخ تهاي فسـیلی، استفاده از منابع 

انرژي تجدیدپذیر در حوز ههاي مختلف مورد توجه روزافزون قرار گرفته اســـــت. از این میان، حوز هي حم ل ونقل 

مســـئول حدود 25% از مصــــرف انرژي جهانی و 15% از انتشــــار گازهاي گلخان هاي م یباشد. از این رو، میزان 

سرمای هگذاري و توسعه در بخش وسایل نقلی هي مصـــــــــر فکنند هي انرژي الکتریکی افزایش قاب لتوجهی را در 

سا لهاي اخیر تجربه کرده است. خودروهاي الکتریکی، به دو صورت هیبرید و باتر يدار، توانســـــت هاند در کاهش 

مصرف انرژ يهاي تجدیدناپذیر مشارکت داشته باشند، اما سهم آ نها همچنان قابل توجه نیسـت. یکی از مواردي 

که م یتواند اقبال به این نوع خودروها را افزایش دهد، تسـهیل رو شهاي شارژ شدن آ نهاست. رو شهاي انتقال 

انرژي الکتریکی به صورت ب یسیم در دو حالت استاتیک و دینامیک، یعنی هنگامی که خودرو متوقف اسـت یا زمانی 

که در حرکت است، م یتوانند جهت شارژ کردن این نوع از خودروها مورد استفاده قرار گیرند.

چالش: پیشـــــنهاد رو شهاي کاربردي انتقال انرژي، ارائ هي فرستنده و گیرند ههاي ب یسیم مربوطه و همچنین 

طراحی زیرساخ تهاي متناسب جهت تسهیل در استفاده از خودروهاي الکتریکی



فناوري اطالعات و ارتباطاتفناوري اطالعات و ارتباطات

و هوش مصنوعیو هوش مصنوعی

فناوري اطالعات و ارتباطات

و هوش مصنوعی

موضوع: تأیید هویت آنالین

به منظور احراز هویت مدرك شناسایی، اعم از اصلی یا جعلی/کپی، ویژگ یهاي امنیتی در مدرك شناسایی باید 

شناسایی و سـپس تأیید شـوند. تکنی کهاي AI/ML میتوانند براي شـناسـایی این ویژگ یهاي امنیتی مورد 

اســـتفاده قرار گیرند. اما به یک مجموعه داده بزرگ نیاز دارند. متأســــفانه، به دلیل نگران یهاي حفظ حریم 

خصوصی، جمع آوري یک مجموعه داده بزرگ براي مدارك شناسایی براي تمام اهداف عملی دشوار است.

چالش: تأیید هویت آنالین با چال شهایی روبروست از جمله تشــخیص زنده بودن - بررسی اینکه آیا شخص 

زنده است یا فردي، یک ویدیو/تصـویر را به نمایش م یگذارد، صحت سند - بررسی اینکه آیا سند در اصل مبتنی 

بر ویژگ یهاي امنیتی است و مالکیت سند - بررسی اینکه آیا سند متعلق به شخص مقابل دوربین است یا خیر.

ICT-AI 1

موضوع: گسترش عدالت آموزشی از طریق فناوري

عدالت آموزشی به معناي فراهم بودن فرصت یادگیري براي رشد همه جانبه همه انســا نها است. در راستاي 

تحقق عدالت اجتماعی، آموزش باید به گون هاي باشــد که بتوانیم اســتعداد و قابلیت یک دان شآموز را در هر 

منطق هاي در کشـور شناسایی کرده، به آن بها دهیم، در مسـیر رشد مناسب قرار داده و امکانات حرکت در آن 

مســیر را نیز براي او فراهم سازیم. با این نگاه، عدالت آموزشی تنها این نیســت که در مناطق محروم مدرسه 

بسازیم، بلکه بخش مهمی از عدالت آموزشی، ارائه سرویس و امکانات متنوع در شهرهاي کوچک و دورافتاده 

همانند شهرهاي بزرگ و خانواد ههاي محروم در جهت شناسایی اسـتعدادها و پرورش قابلی تها با بهر هگیري 

از فناوري است.

چال شها:

1) در حال حاضر و با توجه به امکانات و زیرساخ تها در کشورهاي در حال توسعه، مؤثرترین شیوه استفاده از 

فناوري در جهت گسترش عدالت آموزشی چیست؟

2) محرومیت اقتصــادي مانع دسترسی طیفی از جامعه به آموزش است. چگونه م یتوان با استفاده از فناوري 

ارزان قیمت در جهت گسترش عدالت آموزشی حرکت کرد؟

3) برگزاري کالس مجازي براي آموزش در مناطق محروم، با وجود مســــــائلی از جمله عدم دسترسی همه 

دان شآموزان به اینترنت، عدم توانایی پرداخت هزین ههاي استفاده از فناوري و ... م یتواند در راستاي گسترش 

عدالت آموزشی مؤثر باشد؟

ICT-AI 2

Pakistan National Science &
Technology Park

Hamrah e Aval



فناوري اطالعات و ارتباطات و هوش مصنوعیفناوري اطالعات و ارتباطات و هوش مصنوعیفناوري اطالعات و ارتباطات و هوش مصنوعی

ICT-AI 3

Khazar University

موضوع: یادگیري ماشین بدون نظارت

الگوریت مهاي یادگیري ماشین بدون نظارت، الگوها را از یک مجموعه داده بدون استفاده از نتایج شـناخته شـده یا 

برچسـ بگذاري شده به عنوان راهنما استنتاج میکند. رو شهاي یادگیري ماشین بدون نظارت را نم یتوان به طور 

مستقیم براي یک مشکل رگرسیون یا طبق هبندي به کار بسـت، زیرا شما نم یدانید که مقادیر داد ههاي خروجی چه 

هســــــــتند و بنابراین آموزش الگوریتم به طور معمول غیرممکن میشود. از سوي دیگر، یادگیري بدون نظارت 

میتواند براي کشف ساختار زیربنایی داد هها مورد استفاده قرار گیرد.

ICT-AI 4

Khazar University

موضوع: هوش مصنوعی قابل توجیه

مفهوم هوش مصـــنوعی قابل توجیه، به توانایی تشــــریح یک مدل هوش مصــــنوعی، تأثیر مورد انتظار آن و 

سوگیر يهاي بالقوه اشاره دارد. هوش مصـنوعی قابل توجیه، به تعیین دقت، شایسـتگی، شفافیت و نتایج مدل در 

تصــمیم گیري مبتنی بر هوش مصـــنوعی کمک میکند. هوش مصـــنوعی قابل توجیه، به منظور ایجاد اعتماد و 

اطمینان به هنگام استقرار مد لهاي هوش مصـــنوعی براي یک سازمان بســـیار مهم است. با پیشـــرفت هوش 

مصـنوعی، انسـان براي درك و ردیابی نحوه رسیدن الگوریتم به یک نتیجه به چالش کشــیده میشود. کل فرآیند 

محاسبه به یک «جعبه سیاه» تبدیل میشود که درك و تفسـیر آن غیرممکن است. این مد لهاي جعبه سیاه کامالً 

از داد هها ساخته شد هاند. حتی مهندسان یا دانشـــــــمندان داده که الگوریتم را ایجاد کرد هاند نیز قادر به درك یا 

تشـریح آنچه در درون آ نها م یگذرد یا چگونگی رسیدن الگوریتم هوش مصـنوعی به یک نتیجه خاص نیســتند. 

درك اینکه چگونه یک سیسـتم مجهز به هوش مصـنوعی یک نتیجه خاص ایجاد میکند مزایاي زیادي دارد. قابلیت 

توجیه م یتواند به توسع هدهندگان کمک کند تا اطمینان حاصل کنند که سیستم همان گونه که انتظار م یرود عمل 

م یکند، ممکن است الزم باشد استانداردهاي نظارتی رعایت شود یا به کســـانی که تحت تأثیر یک تصـــمیم قرار 

گرفته اند اجازه داده شود نتیجه را به چالش کشیده یا تغییر دهند.

ICT-AI 5

Khazar University

موضوع: هوش مصنوعی یک زمینه تحقیقاتی چند رشت هاي است

AI) در زندگی روزمره، ایجاد حس مثبت  این روزها، جهان با چالش چند بعدي تلفیق مفهوم هوش مصـــنوعی (

مؤثر نســبت به آن و خلق یک چارچوب قانونی پذیرفته شده عمومی براي «انطباق» با این پدیده مواجه است. این 

چالش، ماهیتی پیچیده و نیز میان رشت هاي دارد که این نکته معموالً در برنام ههاي آموزشی دانشـــــــــگاهی در 

خصــوص موضوعات مرتبط با هوش مصـــنوعی نادیده گرفته میشود. باید رویکرد مؤثري براي ترکیب حاکمیت، 

توسعه و قانون گذاري در جهت رفع کاست یهاي ذکرشده وجود داشته باشد.
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ICT-AI 6

Universiti Pendidikan
Sultan Idris

موضوع: کلیدهاي ارتقاي هوش مصنوعی

آموزش عالی مالزي، دانش هوش مصنوعی را در بسیاري از بخ شها همچون علوم کامپیوتر و مهندسی به منظور 

ایجاد یادگیري سیست مها و ماشین گنجانده است که م یتواند مشکالت بسیاري از بخ شها را حل کند.

به عنوان مثال، افزایش تجربه مشتري، افزایش قابلی تهاي کارکنان، و  ارتقاي ارزش باالتر با افزایش تجربه کاري. 

دولت مالزي در نظر دارد طی طرح IR 4.0 و MyDigital تا ســــال 2030 بهره وري را تا 30 درصــــد در همه 

بخ شها افزایش دهد. براي موفقیت هوش مصنوعی، بایستی مراحل اولیه آن، توسط یک اکوسیستم سالم، هدف 

محور و داده باز در سیستم آموزشی مورد تأیید قرار گیرد.

چالش: استراتژ يهاي ارتقاي هوش مصنوعی در مالزي

ICT-AI 7

Universiti Pendidikan
Sultan Idris

موضوع: فناوري کمک آموزشی براي اوتیسم

در مالزي، تعداد کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسـم (ASD) یا تفاو تهاي عصـبی به طور چشــمگیري افزایش 

یافته است. طبق آمار اوتیسـم،  از هر 1000 کودك مالزیایی، 1.6 کودك در این طیف شناسایی شد هاند و این ارقام با 

نرخ غالب ثابت 2-1% در ســـــطح جهان افزایش مییابد. عالوه بر این، بزرگترین چالش براي افراد مبتال به اختالل 

طیف اوتیسم، مستقل بودن و اختیار نمودن شغل پس از مدرسه است. به عالوه، دان شآموزان مبتال به اختالل طیف 

اوتیسـم، با کمبود مواد تمرین/تقویت بعد از ساعات مدرسه و کتا بهاي راهنما براي والدین/مراقبان براي تقویت 

مهار تهاي زندگی/حرف هاي خود در خانه مواجه هستند.

A) به عنوان  I چالش: در پاسخ به شکاف فوق الذکر و براي رمزگشـــایی از کاربردهاي بالقوه هوش مصـــنوعی (

فناوري کمک آموزشی، هوش مصنوعی چگونه میتواند به کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم در یادگیري کمک 

کند؟

ICT-AI 8

Universiti Pendidikan
Sultan Idris

موضوع: عوامل شبکه اینترنت و مخابرات

امروزه، فناوري اینترنت اشیا (IoT) به طور فزاینده اي در زندگی روزمره مورد استفاده قرار میگیرد، اما در مناطق 

روستایی به دلیل عوامل شـبکه اینترنت و مخابرات هنوز امکان اسـتفاده از آن وجود ندارد. بنابراین، باید تالشـی از 

سوي کارشناسان صورت گیرد تا جوامع روستایی نیز بتوانند در آینده از فناوري اینترنت اشیا استفاده کنند.

چالش: چه پیشـنهاداتی براي ارائه اینترنت اشیا در مناطق روستایی که شبکه ارتباطی و اینترنت وجود ندارد مطرح 

است؟



معدن و صنایع معدنیمعدن و صنایع معدنیمعدن و صنایع معدنی

موضوع: تعیین ذخیره و عیارسنجی دقیق ماده معدنی

تعیین ذخیره و عیارسنجی دقیق ماده معدنی خصوصاً در اعماق زمین نیاز به دستگا ههاي حفاري اکتشـافی با 

توان حفاري در اعماق زمین با دقت بســــــیار باال دارد. سرمای هگذاران، شرک تهاي معدنی و حتی دول تهاي 

محلی عموماً از سرمای هگذاري بر دستگا هها، فناور يها و یا اید ههایی که بتوانند در این زمینه را هگشـــا باشند، 

استقبال م یکنند.

M&M 1

Semnan Science &
Technology Park

کاهش آهن کل در فرآیند تولید کنسانتره نفلین سینیتموضوع: 

کانی نفلین سینیت در کارخانه تولید کنسـانتره تحت فرآوري قرار گرفته و آهن آن کاهش م ییابد. آهن کل 

به عنوان آالیندگی محســــــوب شده و کاهش حداکثري آن منجر به افزایش ارزش افزوده م یگردد. در این 

مســــیر به فناور يهاي عملیاتی در کاهش عیار آهن و سایر آالیند هها رسید هایم لیکن چالش ما دستیابی به 

روش اجرایی در کارخانه در کاهش عیار تا 0/05 درصد با توجیه فنی و اقتصـــادي م یباشد به طوریکه محتواي 

فازي و کمی سایر اکسیدها تغییر نکند.

چال شها: فناوري عملیاتی نوین، کاهش عیار آهن کل تا میزان 0/05 درصد، ثابت بودن محتواي اکسیدها

M&M 2

Zarrin Industrial &
Mining Group
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M&M 3

Zarrin Industrial &
Mining Group

استحصال و جداسازي عناصر نادر خاکی از کنسانتره آ نها با پایه آپاتیتی  موضوع:

کنسانتره عناصر نادر خاکی بر پایه کنسـانتره آپاتیت داراي عیار 30 درصد حاوي عناصر نادرخاکی سبک، متوسط و 

سنگین م یباشد. در کشور ایران به فناوري تولید آن در مقیاس پایلوت نیمه صنعتی رسید هایم و موفق شد هایم سه 

عنصر سریم، النتانیم و نیودایمیم را جداسازي نماییم.

چالش: جداسازي و استحصــال سایر عناصر نادر خاکی موجود در کنســـانتره به روش قابل اجرا در مقیاس نیمه 

صنعتی و صنعتی

M&M 4

Zarrin Industrial &
Mining Group

تبدیل سولفات کلسیم به عنوان محصول فرعی فرآیند شیمیایی به گرید گچ ساختمانی  موضوع:

کلســـیم سولفات به عنوان محصـــول فرعی در اکثر فرآیندهاي شیمیایی واکنش با سولفوریک اسید است که در 

کارخانه پس از جداسازي، فیلتراسیون و شستشو تبدیل به کیک م یشود. علی رغم خلوص باال پس از خشک شدن 

کیک، این محصول به فاز ژیپس با قابلیت مصرف به عنوان مصالح ساختمانی نم یرسد. به همین خاطر بسـیاري از 

صنایع با حجم باالیی از دپو با ماهیت اسیدي مواجه م یشوند که هزین ههاي انباشت زیست محیطی باالیی دارد.

چالش: ابداع روشی جهت تبدیل گچ فرآیندي به گچ ساختمانی با توجیه فنی و اقتصادي در مقیاس صنعتی

M&M 5

Zarrin Industrial &
Mining Group

اندازه گیري دقیق لیتیم و برم در انواع شورابه، روش هاي استحصال و جداسازي  موضوع:

در مقیاس صنعتی

شوراب هها داراي امالح فلزات قلیایی و قلیایی خاکی م یباشند. در تمامی شوراب هها غلظت کاتیو نهاي کلســـــیم، 

سدیم، پتاسیم و منیزیم د ه ها هزار برابر لیتیم است.

در روش هاي اندازه گیري موجود با تداخل کاتیونی براي لیتیم مواجه هســـتیم و از طرفی جداسازي این عنصـــر 

ارزشمند در غلظ تهاي کم با حضور کاتیو نهاي فوق بسیار دشوار م یباشد.

 ICP-OES م یباشیم (به غیر از دسـتگاه ppb چالش: ساخت دستگاه اندازه گیري صحیح بدون تداخل در مقیاس

شرکت آنالیتیکال ینا) و همچنین روشی اقتصادي در جداسازي در مقیاس نیمه صنعتی که توجیه فنی و اقتصـادي 

الزم را داشته باشد.
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M&M 6

Zarrin Industrial &
Mining Group

پر عیار سازي باطل ههاي کم عیار هماتیتی در مقیاس وسیع  موضوع:

دسترسی به معادن هماتیت با بهره برداري جهت تولید کنســــانتره باالي 60 درصد بر مبناي تقاضاي بازار داخل و 

خارج از سا لهاي پیش در ایران انجام شده است. در این مسیر عدم استفاده از ماشین آالت و رو شهاي پیشرفته 

منجر به تجمع دپوهاي متعدد موسوم به باطله شده است. با افزایش تقاضـاي بازار و کمبود ذخیر ههاي هماتیتی، 

باطل ههاي انباشتی هماتیتی خود به عنوان منبع ثانوی هاي محسوب م یشوند که بسـیاري از عملیات معدنی بر آ نها 

انجام شده است. این مواد داراي عیار کمتر از کنســانتره م یباشند و با دستیابی به فناور يهاي جدید پر عیار سازي 

قابلیت تبدیل به کنســـــــانتره را دارند. عالوه بر موارد ذکر شده، پر عیار سازي باطل ههاي کم عیار هماتیتی توجیه 

اقتصادي داشته و اثرات مخرب زیست محیطی را کاهش م یدهد.

چالش: ابداع رو شهاي فرآوري مکانیکی با توجیه فنی و اقتصادي در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی

M&M 7

Zarrin Industrial &
Mining Group

(CBM) موضوع: استخراج گاز طبیعی از الی ههاي زغا لسنگ

گاز متان یکی از گازهاي منتشـــر شده از الیه هاي زغا لسنگ است که براثر تهویه از معدن خارج م یشود و در جو 

(هوا) انتشار م ییابد. انتشـار این گاز عالوه بر تخریب محی طزیسـت، باعث هدر رفتن منبع گسـترد هاي از انرژي نیز 

م یشـود. بر اسـاس تحقیقات انجام شـده سـاالنه چندین میلیارد مترمکعب گاز متان از معادن زغا لسـنگ جهان 

انتشـار م ییابد. به دلیل اهمیت منابع انرژي هم اکنون در بسـیاري از معادن زغا لسنگ دنیا عملیات زهکشــی در 

حال انجام است و در این خصــــــوص گاز متان تولید شده در الی ههاي زغا لسنگ با استفاده از رو شهاي خاص 

جم عآوري شده و به وسیله خطوط لوله به خارج از معدن منتقل م یشود. این گاز بر اساس عیار و مقدار براي تولید 

برق، فروش و استفاده سرمعدن به کار گرفته م یشود.

چالش: بررسی پارامترهاي زمی نشناسی مؤثر از جمله:

ضخامت الیه، عمق الیه، یکنواختی الیه، گســــــــترش الیه، ویژگ یهاي کمرباال و کمرپایین الیه، مقدار تمرکز گاز، 

ترکیبات گاز، وضعیت نفوذ پذیري، کیفیت زغا  لسنگ، امکان سنجی شرایط معادن زغا لسنگ ایران و پیاده سازي 

روش با توجه به شرایط مالی و فنی.

M&M 8

Zarrin Industrial &
Mining Group

موضوع: تنظیم نقره به جامانده از ذوب کنسانتره سرب اکسیده و سولفوره در سرباره

50ppm کور ههاي دوار به مقدار کمتر از

همانطور که مســتحضــر هســـتید، در کارخان هجات ذوب سرب از کور ههاي دوار به منظور ذوب خوراك ورودي 

(کنســـــانتره، سولفات سرب، خاك باطري و کلیه خا كهایی که عیار سرب قابل قبول دارند) استفاده م یشود. در 

اغلب این خورا كها، به خصــوص کنســـانتره سرب، با توجه به آنالیزهاي گرفته شده، شاهد عیار نقره قابل توجه 

(بین 100 الی ppm 2500) هستیم. پس از ذوب این خوراك توسط کور ههاي دوار، بخشی از خاك ورودي به شکل 

سرباره و باطله از این کور هها خارج م یشود. مطابق با آنالیزهاي گرفته شده از این باطل هها، مشــاهده شده است 

که حدوداً 80 الی ppm 110 نقره در این باطله وجود دارد. با توجه به تناژ باالیی که در این کارخانه به صـورت روزانه 

شــارژ کور ههاي دوار م یشـــود، م یتوان نتیجه گرفت، بخش قابل توجهی از این نقره در باطله کور ههاي ذوب از 

دست خواهد رفت.

خواسـته این مجموعه، ارائه راهکاري مناسـب، مهندسـی شـده و امکانپذیر براي کاهش عیار نقره موجود در باطله 

کوره دوار است.

چال شها: کمینه شدن میزان مصرف ادتیوها، کمینه شدن زمان ذوب، جلوگیري از اکسید شدن نقره، جلوگیري از 

مصرف ادتیوهایی که به نسوزکاري کوره صدمه وارد کند، پرهیز از رو شهایی که باعث کاهش راندمان استحصال 

سرب شود، بیشینه بودن راندمان استحصال نقره در کنار صرفه اقتصادي.
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M&M 9

Zarrin Industrial &
Mining Group

موضوع: تنظیم سرب به جامانده از ذوب کنسانتره سرب اکسیده و سولفوره در سرباره

کور ههاي دوار به مقدار کمتر از 1 درصد

همانطور که مســتحضــر هســـتید، در کارخان هجات ذوب سرب از کور ههاي دوار به منظور ذوب خوراك ورودي 

(کنســـانتره، سولفات سرب، خاك باطري و کلیه خا كهایی که عیار سرب قابل قبول دارند) استفاده م یشود. این 

خورا كها متناسـب با ماهیتی که دارند، اغلب بین 50 الی 80 درصـد عیار سـرب دارند. مطابق با معیارهاي جهانی، 

میزان سرب موجود در سرباره حاصل از ذوب خاك ورودي در کور ههاي دوار نباید بیش از 1/5 الی 2 درصد باشد.

خواسته این مجموعه، ارائه راهکاري مناسب، مهندسـی شـده و امکانپذیر براي کاهش عیار سـرب موجود در باطله 

کوره دوار است.

چال شها: کمینه شدن میزان مصرف ادتیوها، کمینه شدن زمان ذوب، جلوگیري از اکسید شدن سرب، جلوگیري از 

مصرف ادتیوهایی که به نسوزکاري کوره صدمه وارد کند، پرهیز از رو شهایی که باعث کاهش راندمان استحصال 

سرب شود، پیشـنه بودن راندمان استحصــال سرب درکنار صرفه اقتصــادي، پرهیز از رو شهایی که در منافات با 

عملی کردن پیشنهاد اول باشد.



پس از برگزاري دو دورة رقابت علمی کنز و مشـارکت بیش از 1200 جوان 

نخبه از سـراسـر دنیا، حاال در ســومین دوره این رقابت قرار داریم. من از 

تمامی اساتید جوان، دانشجویان و نوآوران زیر 45 سال دعوت م یکنم با 

ارائه دستاوردهاي علمی و را هکارهاي خود براي چال شهاي اعالم شده از 

سوي نهادهاي بین المللی، در این رقابت شرکت کنند.

امیدوارم این رقابت بستري فراهم آورد براي تأثیرگذاري بیشتر نخبگان 

جوان بر پیشرفت جهان اسالم.

پیام رئیس رویداد؛ دکتر سعید سهرا بپور

بنیاد علم و فناوري مصــــطفی     با تأکید بر گســــترش علم و فناوري در جهان اسالم، همراه با اتخاذ 

رویکردي غیرانتفاعی و حفظ اســتقالل کامل در دســتیابی به اهداف خود، با احترام به پیامبر اکرم     و با 

پیروي از آموز ههاي اسالم، فعالی تهاي خود را در راستاي تقدیر از دانشــمندان جهان اسالم و قدردانی از 

تال شهاي آ نها، همراه با تعلیم دانشمندان آینده در سرتاسر جهان آغاز کرده است.

بنیاد علم و فناوري مصـطفی     سعی در گسـترش همکاري، ه مافزایی و همگرایی در حوزه علم مدرن و 

فناور يهاي جدید و همچنین الگوسازي از شخصی تهاي برجسته علم و فناوري دارد.

این بنیاد در چارچوب تکریم دانشـمندان جهان اسالم و قدردانی از زحمات آ نها و با مأموریت ه مافزایی 

و ارتقاي ظرفیت فعاالن علم، فناوري و نوآوري جهان اسـالم ب ه منظور نق شآفرینی مؤثر در تحقق تمدن 

نوین اسالمی در حال فعالیت م یباشد.

درباره بنیاد علم و فناوري مصطفی

ص(   )

ص(   )

(     )ص

ص(   )
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