
 قیتحق موضوع دانشگاه/زادگاهکشور یمیش نوبل برندگان سال

١٩٠١ 

 

 
 

Jacobus 
t 'Henricus van 

Hoff  

 وساکوبی
 کوسیھنر

 ھوف وانت

 نیبرل دانشگاه/ھلند 
 کینامید نیقوان کشف

 یاسمز فشار وی میش
 محلولھا در

١٩٠٢ 

 

Hermann Emil 
Fischer  

 شریف لیام ھرمان

  نیبرل شگاهدان/آلمان 
 باتیترک و شکر سنتز

 نیوریپ

١٩٠٣ 

 

Svante August 
Arrhenius  

 وسیآرن سوانت

 دانشگاه/ سوئد 
 استکھلم

 کیتفکی تئور ارائه
 یتیالکترول

١٩٠۴ 

 

Sir William 
Ramsay  

 یرمز امیلیو

 لندن دانشگاه/ سیلانگ
 و بینج یگازھا کشف

 در ھا آن تیموقع نییتع
 عناصری تناوب جدول

١٩٠۵ 

 

Johann Friedrich 
Wilhelm Adolf 

von Baeyer  
 خیمون دانشگاه/آلمان 

 وی آلی میش گسترش
 جهینت دری ایمیش عیصنا
ی رنگھا نهیزم در تیفعال

 باتیترک وی آل



 کیدروآروماتیھ ریبا آدولف

١٩٠۶ 

 

Henri Moissan  

 مواسان یھانر

 دانشگاه/ فرانسه 
 سوربن

یی  جداسا ویی شناسا
 در تیفعال و فلوئور عنصر

 وی آلی رنگھا نهیزم
 کیدروآرماتیھ باتیترک

١٩٠٧ 

 

Eduard Buchner  

 ربوخن ادوارد
 خیمون دانشگاه/آلمان 

 وی میوشیب قاتیتحق
 بدون ریتخم روش کشف
  سلول

١٩٠٨ 

 

Ernest 
Rutherford  

 رادرفورد رنستا

 دانشگاه /سیانگل
 منچستری ایکتوریو

 هیتجز نٔهیزم مطالعه
 مواد یمیش و عناصر

 ویواکتیراد

١٩٠٩ 

 

Wilhelm Ostwald  

 اوستوالد لھلمیو

 دانشگاه/آلمان 
 کیپزیال

 ھازوریکاتال یرو بر مطالعه
 بر حاکمی ادیبن واصول

 ویی ایمیش تعادالت
 واکنش سرعت

١٩١٠ 

 

Otto Wallach  

 واالش اوتو

 دانشگاه/ آلمان 
 نگنیتگا

 وی آلی میش گسترش
 جهینت دریی ایمیش عیصنا
 نهیزم در تیفعال
 کیفاتیآل یھا بیترک

 یحلقو



١٩١١ 

 

née , Marie Curie
Sklodowska  

 یکور یمار

 دانشگاه/ لھستان 
 سوربن

 و میراد عناصر کشف
ی جداساز کمک با میپولون

ی رو بر مطالعه و میراد
  عناصر نیای ھا بیترک

 

Victor Grignard  

 اردینیگر کتوریو

 دانشگاه/فرانسه 
 ینانس

١٩١٢ 

 

Paul Sabatier  

 هیسابات پل
 تولوز دانشگاه/فرانسه 

ی برای روش شنھادیپ
 کردن دار دروژنیھ

 حضور دری آلی ھا بیترک
 فلز ک یازی کم مقدار

١٩١٣ 

 

Alfred Werner  

 ورنر آلفرد

 دانشگاه/ سیسوئ 
 خیزور

 اتصالی الگوی طراح
 ارائه و ھا مولکول به اتمھا

 با ارتباط در نوی دگاھید
 ژهیبویی ایمیش باتیترک
 یمعدنی میش در

١٩١۴ 

 

Theodore 
William Richards  

 امیلیو تئودور
 چاردزیر

 دانشگاه/ کایآمر
 ھاروارد

 یاتم وزن قیدق نییتع
 ازی اریبس

 ییایمیعناصرش

١٩١۵ 

 

Richard Martin 
Willstätter  

 لشتتریو چاردیر

 خیمون دانشگاه/ آلمان 
ی رو بر قیتحق

ی اھیگی ھا رنگدانه
 لیکلروف



١٩١۶ 

١٩١٧ 
 .گرفت تعلق بخش نیا ژهیو هیسرما به زهیجا مبلغ و نشد اعطا زهیجا

١٩١٨ 

 

Fritz Haber  

 ھابر تسیفر

 تسیفر تویانست/ آلمان 
 نیبرل ریھا

 عناصر از اکیآمون سنتز
 اش سازنده

 .گرفت تعلق بخش نیا ژهیو هیسرما به زهیجا مبلغ و نشد اعطا زهیجا ١٩١٩

١٩٢٠ 

 

Walther 
Hermann Nernst  

 نرنست والتر

 نیبرل دانشگاه/آلمان 
 نهیزم در گسترده تیفعال

 یمیترموش

١٩٢١ 

 

Frederick Soddy  

 یسود کیفردر

 دانشگاه/ سیانگل
 آکسفورد

 نهیزم در گسترده مطالعه
 و ویواکتیراد موادی میش

 ھا زوتوبیای بررس

١٩٢٢ 

 

Francis William 
Aston  

 امیلیو سیفرانس
 آستون

 دانشگاه/ سیانگل
 جیکمبر

ی جرم فیط آوردن بدست
ی ادیز تعدادی ھا زوتوپیا

 ارائه و ویواکتیراد عناصر از
 حیصح عدد قانون

١٩٢٣ 

 

Fritz Pregl  

 پرگل تزیفر
 گراز دانشگاه/شیاتر

 مورد دری روش ارائه
 باتیترک کرویمی زھایآنال
 یآل

 .گرفت تعلق بخش نیا ژهیو هیسرما به زهیجا مبلغ و نشد اعطا زهیجا ١٩٢۴



١٩٢۵ 

 

Richard Adolf 
Zsigmondy  

 یگموندیژ چاردیر

 دانشگاه/ شیاتر
 نگنیگات

 ھتروژن تیماھ اثبات
 ارائه وی دیکلوئی محلولھا

 از استفادهی برای روش
 آنھا

١٩٢۶ 

 

) Theodor(The 
Svedberg  

 دبرگیس تئودور

 آپساال دانشگاه/ سوئد
ی رو بر تیفعال
 تفرقی ستمھایس

١٩٢٧ 

 

Heinrich Otto 
Wieland  

 اوتو شینریھا
 لندیو

 خیمون دانشگاه/ آلمان 
 ساختار درباره مطالعه

 مواد و یصفراو یدھایاس
 مرتبط

١٢٩٨ 

 

Adolf Otto 
Reinhold 
Windaus  

 نداوسیو آدولف

 دانشگاه/ آلمان 
 نگنیگات

 لیتشکی رو بر قیتحق
 با آنھا وارتباط ھا استرول

  ھا نیتامیو

١٩٢٩ 

 

Arthur Harden  

 ھاردن آرتور
 لندن دانشگاه/ سیانگل

 ریتخمی رو بر مطالعه
ی مھایآنز و شکر
 ریرپذیتخم



 

Hans Karl 
August Simon 

-von Euler
Chelpin  

 اوبر فون ھانس
 نیشلپ

 دانشگاه/آلمان 
 نگنیگات

١٩٣٠ 

 

Hans Fischer  

 شریف ھانس

 تویانست/آلمان 
 خیمونی تکنولوژ

 و خونی رو قیتخق
 وی اھیگی ھا رنگدانه

 آنھا سنتر

 

Carl Bosch  

 بوش کارل

 دلیھا دانشگاه/ آلمان
 برگ

١٩٣١ 

 

Friedrich Bergius  

 وسیبرژ شیدریفر

 دلیھا دانشگاه/ آلمان
 برگ

ی روشھا توسعه
 فشار تحتیی ایمیش

١٩٣٢ 

 

Irving Langmuir  

 ریالنگمو نگیرویا

 جنرال شرکت/کایآمر
 کیالکتر

 سطحی میش قاتیتحق

١٩٣٣ 
 هیسرما به سوم دو وی اصل هیسرما به زهیجا مبلغ سوم ک یو نشد اعطا زهیجا



 .گرفت تعلق بخش نیا ژهیو

١٩٣۴ 

 

Harold Clayton 
Urey  

 یوری ھارولد

 دانشگاه/ کایآمر
 ایکلمب

 دروژنیھ کشف
 )میدوتر(نیسنگ

 

Frédéric Joliot  

 ویژول کیفردر
 یکور

 تویانست/ فرانسه 
 سیپار ومیراد

١٩٣۵ 

 

-Irène Joliot
Curie  

 یکور ویژول رنیا

 تویانست/ فرانسه 
 سیپار ومیراد

 ویاکت ویراد عناصر سنتز 
دیجد  

١٩٣۶ 

 

) Peter(Petrus 
Josephus 

Wilhelmus 
Debye  

 یدبا تریپ

 نیبرل دانشگاه/ ھلند 
 آلمان

ی مولکول ساختار مطالعه
ی دوقطب گشتاور براساس
 اشعه پراش و مولکولھا

 فاز در والکترون کسیا
 یگاز

١٩٣٧ 

 

Walter Norman 
Haworth  

 ھاورث نورمن

 دانشگاه/سیانگل
 رمنگامیب

ی رو بر مطالعه
 Cنیتامیو و ھا دراتیکربوھ



 

Paul Karrer  

 کارر پل

 دانشگاه/سیسوئ 
 خیزور

 یبررو مطالعه
 و ھا نیفالو ،دھایکاروتنوئ

 A, B2 یھا نیتامیو

١٩٣٨ 

 

Richard Kuhn  

 کوھن چاردیر

 دلیھا دانشگاه/آلمان 
 برگ

 و دھایکانتوئی رو مطالعه
 ھا نیتامیو

 

Adolf Friedrich 
Johann 

Butenandt  

 شیدریفر آدولف
 بوتنانت

 نیبرل دانشگاه/آلمان 
 یھا ھورمون یرو مطالعه

 یجنس

١٩٣٩ 

 

Leopold Ruzicka  

 کایروتس لئوپولد

 تویانست/ یکرواس 
 فدرالی تکنولوژ

 سیسوئ

 ھا لنیمتی پل یرو مطالعه
 باالتر یھا ترپن و

١٩۴٠ 

١٩۴١ 

١٩۴٢ 

 هیسرما به سوم دو وی اصل هیسرما به زهیجا مبلغ سوم ک یو نشد اعطا زهیجا
 .گرفت تعلق بخش نیا ژهیو

١٩۴٣ 

 

George de 
Hevesy  

 یھوس چورج

 دانشگاه/تانمجارس 
 استکھلم

 اریبس ریمقاد کاربرد
 عنوان به ھا زوتوپیای جزئ
 مطالعٔه در ابیرد
 ییایمیشی ندھایفرا



١٩۴۴ 

 

Otto Hahn  

 ھان اتو

 ماکس تویانست/ آلمان 
 پالنک

 شکافت کشف
 نیسنگی ھا ھسته

١٩۴۵ 

 

Otto Hahn  

ی لماریا یآرتور
 رتاننیو

 دانشگاه/ فنالند 
 ینکیھلس

 شیھا ینوآور و مطالعات
 مواد وی کشاورز نٔهیزم در

 ژهیبو ،ییایمیشیی غذا
 علوفهی نگھدار در یروش

 

James 
Batcheller 

Sumner  

 سامنر بچلر مزیج

 ھا میآنز تبلور امکان کشف کورنل دانشگاه/کایآمر

 

John Howard 
Northrop  

 ھاوارد جان
 نورتروب

 تویانست/ کایآمر
ی پزشک قاتیتحق

 راکفلر
١٩۴۶ 

 

Wendell 
Meredith 

Stanley  

 تیمرد وندل
 یاستنل

 تویانست/ کایآمر
ی پزشک قاتیتحق

 راکفلر

 میآنزی ھا نیپروتئ هیتھ
 فرم در ھا رلوسیو ھا

 ھا آن خالص

١٩۴٧ 

 

Sir Robert 
Robinson  

 نسونیراب رابرت

 دانشگاه/ سیانگل 
 آکسفورد

 دھاییآلکالو مطالعه



١٩۴٨ 

 

Arne Wilhelm 
Kaurin Tiselius  

 وسیسلیت آرنه

 دانشگاه/ سوئد 
 آپساال

یی زھایآنالی رو مطالعه
 و الکتروفورز از استفاده

 شانیا کشف ژهیبو جذب
ی ھا نیپروتئ درباره

 خونی پالسما

١٩۴٩ 

 

William Francis 
Giauque  

 وکیج امیلیو

 دانشگاه/کایآمر
 ایفرنیکال

 نهیزم در مطالعه
 ،ییایمیش کینامیترمود

 مواد رفتاری بررس ژهیبو
 نییپا اریبسی دماھا در

 

Otto Paul 
Hermann Diels  

 لزیدا اوتو

 لیک دانشگاه/ آلمان 

١٩۵٠ 

 

Kurt Alder  

 آلدر کورت

 دانشگاه/ آلمان 
 کولوگن

ی د سنتز توسعه و کشف
 انھا

 

Edwin Mattison 
McMillan  

 النیم مک نیادو

 دانشگاه/ کایآمر
 ایفرنیکال

١٩۵١ 

 

Glenn Theodore 
Seaborg  

 بورگیس گلن

 دانشگاه/ کایآمر
 ایفرنیکال

 عناصری میش کشف
 ومیاوران  زا بزرگتر



 

Archer John 
Porter Martin  

 پرتر جان آرچر
 نیمارت

ی مل تویانست/ سیانگل
 لندنی پزشک قاتیتحق

١٩۵٢ 

 

Richard 
Laurence 

Millington Synge  

 الورنس چاردیر
 نگیسا

 تویانست/ سیانگل
 رووتی قاتیتحق

ی روشھا مطالعه
 یکروماتوگراف یجداساز

١٩۵٣ 

 

Hermann 
Staudinger  

 نگریاستاود مانھر

 دانشگاه/ آلمان 
 بورگیفرا

 یمیش شاخه کشف
 ماکرومولکولھا

١٩۵۴ 

 

Linus Carl 
Pauling  

 نگیپاول نوسیل

 تویانست/ کایآمر
 ایفرنیکالی تکنولوژ

 تیماھی رو مطالعه
 ویی ایمیشی وندھایپ

 نییتع در آن کاربرد
 کمپلکس باتیترک ساختار

١٩۵۵ 

 

Vincent du 
Vigneaud  

 وینیو دو ونسانت

 کورنل دانشگاه/ کایآمر

 مھم باتیترکی رو مطالعه
 ،یمیوشیب در گوگرددار

 ک یهیاول سنتز ژهیبو
 دیپپتی پل ھورمون



 

Sir Cyril Norman 
Hinshelwood  

 لیریسا سر
 نشلوودیھ

 دانشگاه/ سیانگل 
 آکسفورد

١٩۵۶ 

 

Nikolay 
Nikolaevich 

Semenov  

 نوفیمیس یکوالین

انستیتو / هیروس 
شیمی فیزیک آکادمی 

 علوم روسیه

 یھا زمینمکا یرو مطالعه
 ییایمیشی ھا واکنش

١٩۵٧ 

 

Alexander (Lord 
Todd.) R  

 تاد لرد

دانشگاه / سیانگل
 کمبریج

 دوینوکلئوت مطالعه برروی
 یدینوکلئوت یھا میکوآنز

١٩۵٨ 

 

Frederick 
Sanger  

 سنگر کیفردر

دانشگاه / سیانگل 
 کمبریج

 ختارسای رو برمطالعه 
 خصوص به ن،یپروتئ

 نیانسول

١٩۵٩ 

 

Jaroslav 
Heyrovský  

 اروسالوی
 یروفسکیھ

آکادمی / چک یجمھور
 علوم پراگ

ی روشھا توسعه و کشف
 یپالروگرافی ا هیتجز



١٩۶٠ 

 

Willard Frank 
Libby  

  یبایل فرانک الردیو

 

دانشگاه / کایآمر
 کالیفرنیا

ی برا ١۴ کربن از استفاده
 باستان در عمر نییتع

 نیزم ،یشناس
 و کیزیژئوف ،یشناس

 علمی ھا شاخه گرید

١٩۶١ 

 

Melvin Calvin  

 نیکالو نیملو

دانشگاه / کایآمر
 کالیفرنیا

ی د جذب یرو بر قیتحق
 اھانیگ در کربن دیاکس

 

Max Ferdinand 
Perutz  

 پراتز اف ماکس

آزمایشگاه / سیانگل 
بیولوژی مولکلولی 

MRCکمبریج  

١٩۶٢ 

 

John Cowdery 
Kendrew  

 کندرو یس جان

آزمایشگاه / سیانگل 
بیولوژی مولکلولی 

MRCکمبریج  

  نییتع در همطالع
 یھا نیپروتئ یساختارھا

 یکرو

١٩۶٣ 

 

Karl Ziegler  

 گلریز کارل

انستیتو / آلمان 
 تحقیقات ماکس پالنک

و  شیمی در زمینهتحقیق 
ی پلیمرھا فناوری

-زیگلر کاتالیزگر سنگین،
 ناتا



 

Giulio Natta  

 ناتا لویگو

انستیتو / ایتالیا 
 تکنولوژی میالن

١٩۶۴ 

 

Dorothy 
Crowfoot 

gkinHod  

 نیھاجک یدوروت

 دانشگاه/ سیانگل 
 آکسفورد

 موادی  ساختارھا نییتع
 از استفاده بایی ایمیوشیب

 یپرتوھا یھا کیتکن
 کسیا

١٩۶۵ 

 

Robert Burns 
Woodward  

 وودوارد رابرت

دانشگاه / کایآمر
 ھاروارد 

 در او رجستهکارھای ب
 یآل سنتز

١٩۶۶ 

 

. Robert S
Mulliken  

 کنیمال اس روبرت

دانشگاه / کایآمر
 شیکاگو

 یوندھایپی رو کار
 ساختار ویی ایمیش

 با مولکولھای کیالکترون
 یتئور مطالعه از استفاده

 یمولکول تالیاورب

١٩۶٧ 

 

Manfred Eigen  

 گنیا مانفرد

انستیتو / آلمان 
تحقیقاتی ماکس 

 پالنک

 نهیزم در همطالع
 عیابرسری واکنشھا

 ریتاث تحتیی ایمیش
 کوتاه اریبسی پالسھا



 

Ronald George 
Wreyford 

Norrish  

 شینور رونالد

انستیتو / سیانگل 
 شیمی فیزیک کمبریج

 

George Porter  

 پرتر جرج

انستیتو / ایتانیبر 
مطالعاتی بریتانیای 

 کبیر

 یانرژ

١٩۶٨ 

 

Lars Onsage  

 اونزاگر الرس
 دانشگاه یال/ اکیآمر

مطالعه بر روی 
ترمودینامیک فرآیندھای 

 غیر برگشت پذیر

 

. R. Derek H
Barton  

 بارتون درک

کالج / سیانگل 
 سلطنتی لندن

١٩۶٩ 

 

Odd Hassel  

 ھسل آد
 دانشگاه اوسلو/نروژ 

 مفھوم توسعه
 و ونیکنفورماس

 یمیش در آنی کاربردھا



١٩٧٠ 

 

Leloir. Luis F  

 ریلویل اف زییلو

انستیتو / نیآرژانت 
تحقیقات بیوشیمی 

 بوینس آیرس

 قندوی دھاینوکلئوت کشف
ی وسنتزھایب در آنھا نقش
 دارتھایکربوھ

١٩٧١ 

 

Gerhard 
Herzberg  

 ھرتزبرگ گرھارد

مرکز تحقیقات / کانادا 
 ملی کانادا

یی الکترون ساختار توسعه
 به مولکولھای ھندس و

 آزاد یکالھایراد خصوص

 

. Christian B
Anfinsen  

 نزنیآنف نیستیکر

انستیتو ملی /کایآمر
 سالمت یتسدا

 یرو برمطالعه 
 زھائابونوکلیر

 

Stanford Moore  

 مور استنفورد
 ١٩٧٢ دانشگاه راکفلر/ کایآمر

 

Stein. William H  

 نیاشت امیلیو
 دانشگاه راکفلر/ کایآمر

 توسعه فھم ارتباط بین
 ویی ایمیش ساختار

 مولکول یکیکاتال تیلفعا
 ازبونوکلئیر



 

Ernst Otto 
Fischer  

 شریف ارنست

دانشگاه / آلمان 
 صنعتی مونیخ

١٩٧٣ 

 

Geoffrey 
Wilkinson  

 نسونیلکیو یجفر

کالج / سیانگل 
 سلطنتی لندن

 شیمی  یرو بر همطالع
ترکیبات آلی فلزی 

 ساندویچی

١٩٧۴ 

 

Flory. Paul J  

 یفلور پل

دانشگاه / کایآمر
 استنفورد

ی تجرب وی نظرمطالعات 
 کیزیفی میش در

 ھا ماکرومولکول

 

John Warcup 
Cornforth  

 کارنفورت جان

دانشگاه / ایاسترال 
 ساسکس انگلیس

 یمیوشیاستر 
 یورزیکاتالی واکنشھا

 مھایآنز

١٩٧۵ 

 

Vladimir Prelog  

 الگیپر ریمیوالد

 تویانست/ سوئیس
 سیسوسی سلطنت

 یرو مطالعه
 واکنش و یمیوشیاستر

 یآلی ھا مولکول



١٩٧۶ 

 

. William N
Lipscomb  

 پسکامیل امیلیو

 پوردو دانشگاه/ کایآمر

 بر مطالعاتش خاطر به»
 مشکالت ساختاری رو

 یھا"بوران" یینورزا
 [٨۴]«ییایمیش باتیترک

١٩٧٧ 

 

Ilya Prigogine  

 نیگوجیپر ایلیا

دانشگاه لیبر / کیبلژ 
دانشگاه بروکسل و 

 تگزاس آمریکا

 دربارهمطالعه 
 تعادلی ریغ کینامیترمود

ی تئور توسعه خصوص به
 دگی ساختارھاپراکن

١٩٧٨ 

 

Mitchell. Peter D  

 شلیمی د تریپ

آزمایشگاه / انگلیس 
 تحقیقاتی گلدین

مطالعه روی فھم انتقال 
 قیطر ازوژیکی بیول

 یتئور ونیفرموالس
 شیمی اسمزی

 

. Herbert C
Brown  

 براون ھربرت

 دانشگاه پوردو/ کایآمر

١٩٧٩ 

 

Georg Wittig  

 گیتیو جورج

دانشگاه ھایدل / آلمان 
 برگ

 از استفاده گسترش
 بور عناصری محتو باتیترک

بعنوان معرفھاتی  فسفر و
 یآل یسنتزھا درمھم 

١٩٨٠ 

 

Paul Berg  

 برگ پل

دانشگاه / کایآمر
 استنفورد

 دربارهی ادیبن مطالعات
ی دھایاسی میش ویب

  خصوص به کینوکلئ



 

Walter Gilbert  

 لبرتیگ والتر

دانشگاه / کایمرآ
 ھاروارد

 

Frederick 
Sanger  

 گرانس کیفردر

آزمایشگاه / ایتانیبر 
بیولوژی مولکولی 

MRCکمبریج  

 دربارهی ادیبن طالعاتم
ی دھایاسی میش ویب

 کینوکلئ

 

Kenichi Fukui  

 ییفوکو یشینیک
 دانشگاه کیوتو/ ژاپن 

١٩٨١ 

 

Roald Hoffmann  

 ھافمن رولد
  دانشگاه کورنل/کایآمر

 مستقلی ھایتئور ارائه
پیشرفت  درباره

 ییایمیش یاکنشھاو

١٩٨٢ 

 

Aaron Klug  

 کالگ آرون

آزمایشگاه / انگلیس 
بیولوژی مولکولکی 

MRCکمبریج  

کریستالوگرافی  توسعه
 وی لکترونمیکروسکوپ ا

 یکیولوژیب ساختار کشف
 کینوکلئ دیاس نیپروتئ

  هدیچیپ

١٩٨٣ 

 

Henry Taube  

 هتابی ھنر

دانشگاه / کایآمر
 استنفورد

 سمیمکانی رومطالعه 
 انتقالی ھا واکنش

 فلزات خصوص به الکترون،
 دهیچیپ



١٩٨۴ 

 

Robert Bruce 
Merrifield  

 لدیفیمر روبرت

 دانشگاه راکفلر/کایآمر
ی متدولوژ توسعه

ی رویی ایمیشھای سنتز
 جامد سیماتر کی

 

. Herbert A
Hauptman  

 ھاپتمن ھربرت

موسسه / کایآمر
 پزشکی بوفالو

١٩٨۵ 

 

me KarleJero  

 کارل جروم

موسسه / کایآمر
تحقیقاتی نیروی 

  دریایی آمریکا

توسعه روشھای مستقیم 
 تعیین ساختار بلورھا

 

. Dudley R
Herschbach  

 ھرشباخ یدادل

دانشگاه / کایآمر
 ھاروارد

 

Lee. Yuan T  

 یل وانی

دانشگاه / کایآمر
 ١٩٨۶ کالیفرنیا

 

Polanyi. John C  

 یپوالن چارلز
 ورنتودانشگاه ت/ کانادا 

توسعه دینامیک 
 مقدماتیی ندھایراف

 یی ایمیش

١٩٨٧ 

 

Cram. Donald J  

 کرم دونالد

دانشگاه / کایآمر
 کالیفرنیا

 از استفاده توسعه
ساختار  بایی مولکولھا

ویژه ھمراه با واکنش 
  خاب گری باالپذیری و انت



 

Marie Lehn-Jean  

 لن یمار جان

دانشگاه / فرانسه 
 لوئی پاستور

 

. Charles J
Pedersen  

 پدرسون چارلز

موسسه / کایآمر
 دووپونت

 

Johann 
isenhoferDe  

 دشنھافر وھانی

دانشگاه / آلمان 
 تگزاس آمریکا

 

Robert Huber  

 ھابر رابرت

انستیتو / آلمان 
تحقیقاتی ماکس 

 پالنک

١٩٨٨ 

 

Hartmut Michel  

 کلیما موتھارت

انستیتو / آلمان 
تحقیقاتی ماکس 

 پالنک

ی بعد سه ساختار نییتع
 واکنش مرکز کی

 یفوتوسنتز

١٩٨٩ 

 

Sidney Altman  

 آلتمن یدنیس

دانشگاه پال / کانادا 
 آمریکا

واص کاتالیزوری خ کشف
RNA   



 

Thomas Cech  

 چک توماس

دانشگاه / کایآمر
 کلورادو

١٩٩٠ 

 

Elias James 
Corey  

 یکور اسیال

دانشگاه / کایآمر
 ھاروارد

ی متدولوژ وی تئور توسعه
 یآل ھایسنتز

١٩٩١ 

 

Ernst. Richard R  

 ارنست چاردیر

انستیتو / سیسوئ 
سلطنتی صنعتی 

  سوئیس

 طیف توسعهھمکاری در
 روزنانس ا بNMRسنجی 

 بای ا ھستهی سیمغناط
 تفکیک باال

١٩٩٢ 

 

. Rudolph A
Marcus  

 مارکوس رادولف

انستیتو / کایآمر
 صنعتی کالیفرنیا

توسعه تئوری واکنشھای 
انتقال الکترون در 

 ییایمیشی ستمھایس

 

Mullis. Kary B  

 سیمال یکر
 موسسه الژوال/ کایآمر

توسعه روشھایی 
و RNAبراساس شیمی 

ع واکنش زنجیر احترا
  پلیمراز 

١٩٩٣ 

 

Michael Smith  

 تیاسم کلیما

دانشگاه / کانادا 
 بریتیش کلمبیا

ھمکاری اساسی در 
استقرار برپایه سایت 

مستقیم موتاژنی 
اولیگونوکلوئیدھا و نقش 
آن در گسترش مطالعات 

  پروتئینھا



١٩٩۴ 

 

Olah. George A  

 اواله جرج

دانشگاه / کایآمر
 کالیفرنیا

  شیمی درباره قیتحق 
  ونھایکربوکات

 

Crutzen. Paul J  

 کراتژن پاول

انستیتو شیمی / ھلند 
 ماکس پالنک آلمان

 

Molina. Mario J  

 نایمول ویمار

انستیتو / کایآمر
  تکنولوژی ماساچوست

١٩٩۵ 

 

Sherwood . F
Rowland  

 رولند فرانک

دانشگاه / کایآمر
 کالیفرنیا

ی میش فعالیت در زمنیه
 در خصوص به اتمسفر

 هیتجز وی ریگ شکل مورد
  نوزوا

 

Curl . Robert F
.Jr  

 کرل روبرت

 دانشگاه رایس/ کایآمر

 

Sir . Harold W
Kroto  

 کروتو ھارولد

دانشگاه / انگلیس 
 ساکس

١٩٩۶ 

 

. Richard E
Smalley  

 دانشگاه رایس/ کایآمر

  فولرنھا کشف



 یاسمل چاردیر

 

Boyer. Paul D  

 ریبو پل

دانشگاه / کایرآم
 کالیفرنیا

 

Walker. John E  

 واکر جان

آزمایشگاه / ایتانیبر 
 MRCبیولوژی مولکولی 

  کمبریج

تعیین مکانیسم آنزیمی 
 ATPمتضمن سنتز 

١٩٩٧ 

 

Sko. Jens C  

 اسکو نسیج

دانشگاه / دانمارک 
  آرھوس

انتقال  میآنزاولین  کشف
   آزATP ونی

 

Walter Kohn  

 کوھن والتر

دانشگاه / کایآمر
 کالیفرنیا

 بسط تئوری تابع دانسیته

١٩٩٨ 

 

 Pople.John A  

 پاپل جان

دانشگاه / انگلیس 
 مریکاوسترن شمالی آ

ی ھا روش توسعه
ی میش دری محاسبات
 کوانتوم

١٩٩٩ 

 

Ahmed Zewail  

 لیزو حسن احمد

دانشگاه / مصر 
 کایآمر کالیفرنیای

  حالتھایدرباره مطالعه
ی واکنشھا انتقال

 از استفاده بایی ایمیش
  هیفمتوثان سنجی فیط



 

Heeger. Alan J  

 گریھ آلن

دانشگاه / کایآمر
 کالیفرنیا

 

. Alan G
MacDiarmid  

 دیارمیدا مک آلن

دانشگاه / کایآمر
 پنسیلوانیا

٢٠٠٠ 

 

Hideki 
Shirakawa  

 کاوایریش یدکیھ

دانشگاه / ژاپن 
 تسوکوبا

 توسعٔه و کشف
  رساناھای مریپل

 

. William S
Knowles  

 نولز امیلیو

موسسه / کایآمر
 لوئیس

 

Ryōji Noyori  

 یورینو یوجیر
 دانشگاه ناگویا/ ژاپن 

ی واکنشھا مطالعه روی
اسیون دروژنیھ

 کاتالیزشده کایرال

٢٠٠١ 

 

Barry . K
Sharpless  

 شارپلس کارل

انستیتو / کایآمر
 تحقیقاتی اسکریپس

ی واکنشھامطالعه روی 
 شده فعال داسونیاکس

 رالیکای زھایکاتال توسط



 

Fenn. John B  

 فن جان

دانشگاه / کایآمر
 ویرجینیا

 

akaKoichi Tan  

 تاناکا یوتیک

موسسه / ژاپن 
 شیماتزو

 روشکاربرد گسترش 
جذب نرم در یونش وا

آنالیزھای طیف سنجی 
جرمی ماکرو مولکولھای 

 بیولوژیکی
٢٠٠٢ 

 

Kurt Wüthrich  

 شیووتر کورت

انستیتو / سیسوئ 
 سلطنتی سوئیس

 NMR روشکاربرد  توسعه
 و هیتجز ویی شناسای برا

  سه بعدیساختار لیتحل
در ی کیولوژیبی ولھامولک

 حلولم

 

Peter Agre  

 اگر تریپ

دانشگاه جان / کایآمر
 ھاپکینگ

آب در ی کانالھا کشف
 ییغشاسلھای 

٢٠٠٣ 

 

Roderick 
MacKinnon  

 نونیک مک کیرودر

 نشگاه راکفلردا/ کایآمر
و ی ساختار مطالعات

ی ھا لمکانیسمی کانا
 یونی

٢٠٠۴ 

 

Aaron 
Ciechanover  

 آرون سه چانور

انستیتو / لیاسرائ 
 تکنولوژی اسرائیل

بعنوان  نیتیکیاوب کشف
 واسطه تخریب پروتئین



 

Avram Hershko  

 ھرشکو افرام

انستیتو / لیاسرائ
 تکنولوژی اسرائیل

 

Irwin Rose  

Yves Chauvin  

 روز نیارو

دانشگاه / کایآمر
 کالیفرنیا

 

Yves Chauvin  

 نیچاو وسیا

 نفت انستیتو/ فرانسه 
 فرانسه

 

. Robert H
Grubbs  

 گرابز رابرت

انستیتو / کایآمر
 تکنولوژی کالیفرنیا

٢٠٠۵ 

 

. Richard R
Schrock  

 شراک چاردیر

/ کایآمر
نستیتوتکنولوژی ا

 ماساچوست

 متانژیی ھا روش توسعه
 یآل ھایسنتز در

٢٠٠۶ 

 

. Roger D
Kornberg  

 کورنبرگ راجر

دانشگاه / کایآمر
 استنفورد

ه روی اصول نسخه مطالع
 برداری مولکولی

 یوتیوکاری سلولھای



٢٠٠٧ 

 

Gerhard Ertl  

 ارتل گرھارد

انستیتو فرتس / آلمان 
  ھابر برلین

 نهیزم درمطالعه 
ی رویی ایمیشی ندھایفرا

 اتجامد سطح

 

Osamu 
Shimomura  

 مومورایش اسامو

دانشگاه / ژاپن 
  ماساچوست آمریکا

 

Martin Chalfie  

 فیکال نیمارت

دانشگاه / کایآمر
  کلمبیا

٢٠٠٨ 

 

Tsien. Roger Y  

 نیتس راجر

دانشگاه / کایآمر
 کالیفرنیا

 نیپروتئگسترش  و کشف
  سبز فلورسنت

 

Venkatraman 
Ramakrishnan  

 ونکاترامان
 شنانیراماکر

 ٢٠٠٩ دانشگاه کمبریج / ھند

 

. Thomas A
Steitz  

 تزیاست توماس

 دانشگاه یال/ کایآمر

 عملکرد و ساختارکشف 
  ریبوزوم ھا



 

Yonath. Ada E  

 وناتی عادا

انستیتو / لیاسرائ 
 علوم وایزمن

 

Heck. Richard F  

 ھک. اف چاردیر
 دانشگاه دولور/ کایآمر

 

ichi Negishi-Ei  

 یشینگی چیا یا
 ٢٠١٠ گاه پوردو دانش/ کایآمر

 

Akira Suzuki  

 یسوزوک رایآک

دانشگاه / ژاپن 
 ھوکایدو

 و دیجدی ھا راه توسعه
ی وندھایپی برا موثر
 یبرای کربنی ھا اتم

ی ھا مولکول ساخت
  دهیچیپ

٢٠١١ 

 

Dan Shechtman  

 شختمن الیدان

انستیتو / لیاسرائ 
  فنی اسرائیل

  ھا ستالیکر شبه کشف

٢٠١٢ 

 

Robert Lefkowitz  

  رابرت لفکوویتز 

  

وارد دانشگاه ھا/ کایآمر
  ھیوز

 در تحقیق و مطالعه
ھای  گیرنده خصوص
  پروتئینGھمراه 

 

 

Brian Kobilka  

 برایان کوبیلکا

 دانشگاه /کایآمر
 استنفورد

 در تحقیق و مطالعه
ھای  گیرنده خصوص
  پروتئینGھمراه 

 


