
 استکهلميان
  ٢٠٠۴ ژوئن٢٣

  
 

 اعطای بورس تحقيقی آکادمی سلطنتی علوم سوئد به جوان مکتشف ايرانی
  
 

.    قبل از اين لقب جوانترين استاد دانشگاه در تاريخ علمی سوئد را نصيب خود کرده استسعيد اسماعيل زاده
 سال دارد در رشته شيمی در سوئد استاد دانشگاه است و  کشف اخير او نامش را در ليست ٢٩او که فقط 

 و سازنده سخت ترين نوع  از شيشه در دنياست که از او مخترع . نيز قرار داده است نمخترعين و مکتشفي
 ساله قابليت مغناطيسی ٢٩ مهندس شيمیشيشه ساخت اين . لحاظ خصوصيات در نزديکی الماس قرار دارد

 . قابليت های استفاده گسترده خواهد داشت تله کوم  شدن را نيز داراست که از جمله در صنعت
 

 ٢٠٠۴ادمی سلطنتی علوم سوئد يکی از هفت بورس تحقيقی سال  ژوئن اعالم شد که آک٢٣روز چهارشنبه 
باقی نگاه داشتن محققين برجسته "از اهداف اين بورس تحقيقی .  اعطا کرده استسعيد اسماعيل زادهخود را به 

 .اعالم شده است" در سوئد و جلوگيری از جذب شدن آنان به ديگر کشورها
  
 

الکترونيک است در سال مهندس  و ن ا  جمله پدرش که فيزيکدو از به همراه خانواده اش سعيد اسماعيل زاده
 سالگی ٢٩شيمی و در سن  یاو پس از دريافت مهندس.  سال داشت به سوئد آمد٧ هنگامی که فقط ١٩٨٢

او  در ماه مه سال گذشته به همراه پدر . بعنوان جوانترين استاد دانشگاه تاريخ علمی سوئد مشغول به کار شد
در منطقه ) مگنتيک ديا مورف( يکی از دوستان ايرانی اش دست به احداث شرکت شکان پويااخود و نيز 

,  شرکت١٨٩حتی شرکت تازه تاسيس اين جوان ايرانی  در ميان . زد) سيليکون ولی استکهلم (شيستامعروف 
جالب . رد هزار کرونی سازمان توسعه بازرگانی سوئد به شرکتهای تحقيقی را نصيب خود ک٣٠٠جايزه اول  

 سعيدتقسيم کرد که مدير آن نيز "  فريم اکسس"اينکه سعيد اسماعيل زاده مقام اول را با شرکت ديگری بنام 
 . يک جوان ديگر ايرانی استزينعلی

  

 شرکت برجسته و منتخب ٢٠ هزار کرون به ٣٠٠جايزه سازمان توسعه بازرگانی سوئد که هر ساله مبلغ 
 .اعطا ميکند
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