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معرفی برگزیدگان پنج حیطه علوم

دومین همایش یوسرن در اوکراین برگزار شد
در همایش شـبکه جهانی آموزش و پژوهشهای علمی یوسـرن

کنسرسـیوم دانشـگاهی خارکیف و اسـتانداری خارکیف میزبان

کـه بـه میزبانی دانشـگاههای اوکراینـی برگزار شـد ،برگزیدگان

دانشـمندان برتر و دانشـمندان جوان سراسـر دنیا بودند.

پنـج حیطـه علوم نظـری و ریاضی ،فیزیک ،زیسـت ،پزشـکی و

مراسـم افتتاحیه کنگره در روز اول با سخنرانی و خوشامدگویی

اجتماعی معرفی شـدند.

جولیا سـیتلیچنا ،اسـتاندار خارکیف ،دکتر نیما رضایی رئیس و

همایـش شـبکه جهانـی آمـوزش و پژوهشهای علمی یوسـرن

موسـس یوسـرن و معاون بینالملل دانشـکده پزشـکی ،لودمیال

کـه بـرای نخسـتین بـار از  8تـا  10نوامبـر  2016بـه میزبانی

بلـووا رئیـس کنسرسـیوم دانشـگاهی خارکیـف ،ویـل باکیروف

دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران و با حضـور برنده نوبل پزشـکی

رئیـس دانشـگاه کارازیـن و با حضـور والدیمیر لیسـویی رئیس

جـان گوردون برگزارشـده بود؛ در سـال دوم در شـهر خارکیف

دانشـگاه ملـی پزشـکی ،یوگـن سـوکول رئیـس دانشـگاه پلـی
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اوکرایـن و بـه میزبانی دانشـگاههای اوکراینی برگزار شـد .براین

تکنیک و آال کتویتسـکا رئیس دانشـگاه داروسـازی آغاز شـد.

اسـاس در نوامبر  2017دانشگاه ملی پزشکی خارکیف ،دانشگاه

سپس دانشمندان برتر از کشورهای کانادا ،آلمان ،آمریکا ،ایتالیا،

و یـــژ ه

ملی داروسـازی ،دانشگاه پلیتکنیک ،دانشگاه کارازین خارکیف،

ایـران ،اسـلوونی و انگلسـتان بـه ارائـه سـخنرانی در حیطههای
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مختلـف علمـی پرداختنـد .برنامـه علمـی کنگـره یوسـرن کـه

بـرای کـودکان بیمـار نیـز بود .ایـن جشـنواره بینالمللـی برای

هرسـاله باهدف از میان برداشـتن مرز بین علوم برگزار میشـود

سـومین سـال متمادی با شـرکت بیش از هزار و  400کودک و

امسـال بـا تکیهبـر حیطـه تکامـل در علـوم مختلـف تهیهشـده

نوجوان از سراسـر جهان باهـدف حمایت روانی از کودکان بیمار

بـود و سـخنرانان بـه ارائه سـیر تکاملـی و تحـول در زمینههای

و بـا پرپایـی نمایشـگاه آثـار برگزیـده در  30شـهر دنیـا برگزار

مختلـف ازجمله اکوسیسـتم ،علوم تغذیه ،کهکشـانها ،ژنهای

شـد .در مراسـم اختتامیـه رتبههـای اول تـا سـوم برگزیـده در

انسـانی ،انرژیهـای تجدید پذیـر ،بیماریهای سیسـتم ایمنی،

چهار گروه سـنی موردتقدیر دانشـمندان و روسای دانشگاههای

بیماریهـای اعصـاب و روان ،تشـخیص سـرطان ،نانـوذرات و

خارکیف قـرار گرفتند.

همکاریهـای جوامـع انسـانی پرداختند.

در روز دوم کنگره یوسـرن  4دانشـگاه خارکیف بهصورت موازی

در روز اول ،خارکیف میزبان مراسـم سـومین جشـنواره نقاشـی

و همزمان میزبان شـرکتکنندگان و سـخنرانان کنگره یوسـرن
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و یـــژ ه

بودنـد .در دانشـگاه کارازیـن پروفسـور کاپاچیولـی از دانشـگاه

دانشـگاه نیز دنبال شـد.

ناپـل ایتالیـا سـخنرانی عمومـی در حیطـه امکان وجـود حیات

تور بازدید از اماکن دیدنی و تاریخی شهر خارکیف آخرین برنامه

در کـرات دیگر را ارائه داد و سـپس  5پژوهشـگر جـوان به ارائه

روز دوم کنگره با رویکرد بینرشتهای و بین دانشگاهی بود.

نتایـج تحقیقـات خود در حیطههـای فیزیک ،نجوم ،پزشـکی و

در روز سوم کنگره یوسرن مصادف با روز جهانی علم در خدمت

فناوری اطالعات سلامت پرداختند .ایـن برنامه با برگزاری پنل

صلح و توسـعه مراسـم اختتامیـه کنگره و اهدای جوایز سـاالنه

علمـی بـا موضوع تعادل میـان جمعیت و منابع به پایان رسـید.

یوسـرن در  5حیطـه اصلـی علـوم نظـری و ریاضـی ،فیزیکـی،

در دانشـگاه پلیتکنیـک پروفسـور دانیـل پائولـی در بـاب علوم

زیسـتی ،پزشـکی و اجتماعی برگزار شـد .در سـال  2017بیش

زمینشناسـی و اقیانوسها و پروفسـور تیتریسـی بـه ارائه نتایج

از  5500دانشـمند و پژوهشگر جوان زیر  40سال برای دریافت

تحقیقـات در حیطـه ایجـاد کربـن از بیومـس هـا پرداختنـد.

جایـزه یوسـرن کاندیدا و به رقابت پرداختنـد .داوری این رقابت

سـپس سـخنرانی دانشـمندان جـوان بهصـورت شـفاهی و ارائه

علمـی کـه با آغاز سـال میالدی  2017کلید خورده بود توسـط

پوسـتر انجام شـد.

اعضای بورد علمی شـبکه یوسرن شـامل دانشمندان یک درصد

در دانشـگاه داروسـازی پروفسـور مارکـوس فیشـر از آلمـان در

برتـر از سراسـر جهـان و برنـدگان جایـزه نوبل انجام شـد .طی

مورد سـاخت ویتامین  B12و پروفسـور کـودا از ایتالیا در مورد

انجـام دور اول داوری تعـداد  103متقاضی به مرحله نیمهنهایی

تشـخیص سرطان با استفاده از نانو ذرات سخنرانی کردند .ادامه

راه یافتنـد و بـا انجـام دور بعـدی مجموعاً  20نامـزد برتر در 5

برنامـه بـا سـخنرانی و ارائه پوسـتر دانشـجویان و پژوهشـگران

حیطـه علمی مشـخص شـدند و بـا انجام آخریـن مرحله داوری

جـوان ایرانـی و اوکراینی پیگیری شـد.

 5برنده نهایی جایزه یوسـرن  2017مشـخص شـد.

دانشـگاه پزشـکی خارکیـف در دو بخـش میزبـان سـخنرانی

در پایـان میزبانـی کنگـره و جشـنواره اهدای جوایز یوسـرن در

پروفسـور ایچلـر در زمینه یافتـن ژنهای مؤثـر در ایجاد تأخیر

سـال  2018از میـان  4کشـور نامـزد ،بـه ایتالیا تعلـق گرفت.

رشـد عصبی ،پروفسـور قاضی الدیـن از آمریـکا در زمینه یافتن

توضیـح اینکـه ،شـبکه جهانـی آمـوزش و پژوهش هـاس علمی

بیومارکرهـای اوتیسـم ،پروفسـور پـرک از اسـلوونی در زمینـه

یوسـرن در حـال حاضـر بیـش از  5600عضـو از بیـش از 65

تحـول در نظریـه بازیها و نحوه اسـتفاده از آن و کارگاه نگارش

کشـور دنیـا دارد و بیش از  300دانشـمند یک درصـد برتر دنیا

کتـاب بـا همـکاری انتشـارات بینالمللی بـا تدریـس دکتر نیما

شـامل  14برنـده جایـزه نوبـل و ابـل جزو بـورد مشـاورین این

رضائی بود .ارائه پوسـتر و سـخنرانی دانشـمندان جـوان در این

شـبکه علمی اسـت.

