




اول سال سه در سه شنبه سمینار سخنرانی های

آنان سخنرانی های عنوان و سخنران ها اغلب نام فهرست، این در
این است. آمده ١٣۶٢ سال ابتدای تا آغاز از سه شنبه سمینار در
سال، همان در شده منتشر هدهد، مجلۀ از شماره ای از فهرست
گرفته دادند قرار اخبار اختیار در خسروشاهی غالمرضا دکتر که

است. شده
و سخنرانان که تکمیلی اطالعات گونه هر از اخبار، مجلۀ
بگذارند مجله اختیار در سه شنبه سمینار در شرکت کنندگان
خواهد درج آینده شماره های در اطالعات این و می کند استقبال

شد.

، فرهاد اردالن،

الکترومغناطیسی. نیروهای با ضعیف نیروهای وحدت -

ارسطو. فیزیک -

(٢جلسه). بنیادی ذرات در تقارن -

کوانتومی. میدان های نظریۀ ریاضیات -

حسام الدین، ارفعی،

کوانتومی. کرومودینامیک -

(٢جلسه). پنهانی متغیرهای و بل قضیۀ -

بزرگ. مقیاس در جهان ابعاد -

(٢جلسه). فیزیک در هندسی تقارن های -

مغناطیسی. تک قطبی -

، شاپور اعتماد،

چامسکی. زایشی گرامر

، الهه الهی،

ژنتیک. مهندسی

، محمد ، بینا

ریاضی. فلسفۀ و افالطون

، فیروز پرتوی،

(٣جلسه). فیزیک دیدگاه از نوتر قضیۀ

، جمشید پرویزی،

یک بعدی. دینامیکی دستگاه های

، بهروز پرهامی،

ریاضیات. و کامپیوتر، بزرگ، اعداد

، فرشید جمشیدیان،

(٣جلسه). چیست؟ توپولوژی -

(٢جلسه). مانین اثر فیزیک» و «ریاضیات کتاب بررسی -

(٣جلسه). چیست؟ ریمانی هندسۀ -

، محمدرضا حیدری،

(٢جلسه). فیزیک در بحرانی پدیده های -

ماخ. اصل -

(٢جلسه). نوترونی ستاره های و سفید کوتوله های -

، غالمرضا خسروشاهی،

ریاضی. در روش شناسی و مکتب -

(٢جلسه). باستان یونان در بی نهایت -

.١٩٠٠ از بیش هیلبرت -

.١٩٠٠ از پس هیلبرت -

، خسرو دهناد،

(٣جلسه). احتماالت فلسفۀ

، رحیم نهندی، زارع

تقاطع. نظریۀ -

(٢جلسه). چیست؟ جبری هندسۀ -

، احمد ده آباد، شفیعی

(٢جلسه). موجه منطق

سیاوش، شهشهانی،
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ریاضی. فلسفۀ در گسسته و پیوسته -

الکاتوش. ایمره ریاضی فلسفۀ -

ریاضی. فلسفۀ تاریخی سیر -

(٢جلسه). DNA مولکول توپولوژی و هندسه -

(٢جلسه). هندسه در تقارن -

(٢جلسه). ریاضی دیدگاه از نوتر قضیۀ -

(٢جلسه). غریب رباینده های -

، مهرداد شهشهانی،

گروه ها. نظریۀ و احتماالت

حسین، ضیائی،

(٢جلسه). ریاضیات و فلسفه در بینهایت -

افالطون. ریاضی فلسفۀ -

حسین، عباسیان،

(٢جلسه). گودل قضیۀ اثبات -

(٢جلسه). گودل قضیۀ و مصنوعی هوش -

، محمدجواد الریجانی،

مجموعه ها. توصیفی نظریۀ در مسائلی -

فن؟ یا علم منطق: -

مجموعه ها. توصیفی نظریۀ در تصمیم ناپذیر احکام -

، محمد المعی،

کوانتیک. مکانیک فلسفۀ

، حمید لسان،

(٢جلسه). ریاضی منطق در بینهایت -

ریاضی. فلسفۀ بر آن تأثیر و گودل قضیۀ -

، مهرداد مشیر،

کوچک. مقیاس در جهان ابعاد

، رضا منصوری،

گرانشی. امواج و PSR١+١٩١٣۶ اختر تپ -

(٢جلسه). معتقدیم؟ نسبیت به چرا -

، محمد هزاوه ای، مهدوی

جبر. در تقارن

فرخ، وطن،

(٢جلسه). یونان دوران در منطق -

(٢جلسه). گسسته ریاضیات در پیوستگی -

ژاکب، یادگار،

فیزیکی. جهان در بینهایت -

(٢جلسه). دکارت ریاضیات -

سه شنبه سمینار اولیۀ هستۀ

لسان حمید ضیایی حسین شهشهانی سیاوش خسروشاهی غالمرضا

دو اما کشورند. سرشناس علمی چهره های از شهشهانی) سیاوش دکتر و خسروشاهی، غالمرضا (دکتر سه شنبه سمینار اولیۀ هستۀ اعضای از تن دو
ممکن گفته اند، حیات بدرود دو هر متأسفانه و کردند ترک را کشور انقالب، از پس سال دو که لسان) حمید دکتر و ضیایی حسین (دکتر دیگر تن

می آوریم. بعد صفحۀ در را آنها مختصر زندگینامۀ رو این از نباشند. آشنا چندان فعلی علمی جامعۀ برای است
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(١٣٩٠-١٣٢٣) ضیایی حسین

و ابتدایی تحصیالت مشهد، در ١٣٢٣ متولد تربتی، ضیایی حسین
در را دبیرستان آخر سال و مشهد، در آخر سال به جز را متوسطه
مدرک و رفت یِیل دانشگاه به تحصیل ادامۀ برای بعد گذراند. آمریکا
کرد. دریافت دانشگاه آن از ١٣۴۶ سال در را ریاضیات کارشناسی
اسالمی فلسفۀ در دکتری دورۀ و آورد روی فلسفه به سپس ضیایی
دکتری رسالۀ رساند. پایان به هاروارد دانشگاه در ١٣۵۵ سال در را
و مطالعات اصلی زمینۀ که موضوعی بود، اشراق حکمت زمینۀ در او
ایران به سال همان در می داد. تشکیل عمر پایان تا را او تحقیقات

برگشت.

ریاضی فلسفۀ و فلسفه تدریس به ایران به بازگشت از پس وی
تأسیس در ضیایی پرداخت. شریف صنعتی و تهران دانشگاه های در
خصوص به آن، مختلف برنامه های و فرهنگ ها مطالعۀ ایرانی مرکز
و مکاتب مطالعۀ برای کم نظیر و مجهز بسیار کتابخانه ای راه اندازی در

داشت. فعالی نقش گوناگون فلسفه های

سال از و رفت آمریکا به سپس و اروپا به ١٣۵٩ سال در ضیایی
به اوبرلین کالج و براون، هاروارد، دانشگاه های در ترتیب به ١٣۶١
مطالعات استادی سمت با ١٣۶٧ سال از و پرداخت تحقیق و تدریس
شد. کار مشغول لس آنجلس در کالیفرنیا دانشگاه در اسالمی و ایرانی
حسین داشت. عهده به را دانشگاه آن ایران شناسی بخش مدیریت وی

درگذشت. لس آنجلس در ١٣٩٠ ماه شهریور در ضیایی

شهاب الدین اشراق، شیخ اندیشه های برجستۀ شارحان از ضیایی
از (اعم مقاله ده ها و متعدد کتاب های و می رود شمار به سهروردی،
و فارسی به انتقادی) شرح و تصحیح، مقدمه نویسی، ترجمه، تألیف،
آنها فهرست که کرده منتشر سهرودی آثار تشریح و معرفی در انگلیسی
اشعار از بعضی وی است. دستیابی قابل آسانی به اینترنت طریق از
نیز را نظامی و موالنا و حافظ و سعدی مانند ایران بزرگ شاعران
ریاضیات» «فلسفۀ عنوان به هم کتابی است. برگردانده انگلیسی به
ریاضی فلسفۀ به او توجه ظاهراً دارد. فارسی) به مقاله چند (ترجمۀ
جدید منطقی فلسفۀ با اشراقی فلسفۀ همسازکردن به عالقه اش از ناشی

است. بوده

(١٣٨-١٣٣٠۵) لسان• حمید

١٣۵٠ سال در آمد. دنیا به کاشان در ١٣٣٠ سال در لسان حمید
این و شد انگلستان منچسترِ دانشگاه در ریاضی کارشناسی دورۀ وارد
از مقطع همان در وی رساند. پایان به ممتاز رتبۀ با ١٣۵٣ در را دوره
آشنا ریاضی منطق با کارشناسی دورۀ پیشرفتۀ درس های بعضی طریق
بخش در دیگر سال چهار بنابراین، شد. عالقه مند مبحث این به و شد

دکتری و ارشد کارشناسی مدرک اخذ به و ماند منچستر دانشگاه ریاضی
جورج دکتری، دورۀ در او راهنمای استاد آمد. نائل ریاضی منطق در
انگلیسی منطقدان (George Michael Wilmers) ویلمرز مایکل
خصوص به و منطق زمینۀ در جوشی و پرجنب فعالیت زمان، آن در بود.
داشت. جریان منچستر دانشگاه در نااستاندارد مدل های نظریه های
نخستین روی او دکتری دانشجویان و (Jeff Paris) پریس جف
ولی می کردند کار پئانو اول مرتبۀ حساب از مستقل ترکیبیاتی قضایای
و تعریف پذیری به معطوف و متفاوت، قدری حمید پژوهش موضوع
اشباع از حاصل ،(PA) نااستاندارد مدل های مدلی نظریۀ ویژگی های
دانشجویان گروه بین رقابت آمیزی دوستی زمان آن در بود. بازگشتی،
حمید، شوخ طبعی داشت. وجود منچستر در منطق تکمیلی تحصیالت
سرایت هم دیگران به که او اشتیاق و شور و او، گستردۀ فرهنگی عالئق
هیئت جوان نسبتاً اعضای با گروه تعامل و گروه این انسجام در می کرد،

بود. مؤثر فوق العاده علمی

دکتری دورۀ گذراندن از پس و کرد ازدواج ١٣۵۵ سال در حمید
ایران به نوزادش، دختر و لیندا همسرش اتفاق به ،١٣۵٧ بهار در
موقت مدرس عنوان به انقالب از بعد اول سال دو در وی بازگشت.
با ولی می کرد. تدریس بهشتی شهید و تهران و کاشان دانشگاه های در
انگلستان به دوباره عراق و ایران جنگ شروع از پس مشکالت بروز

رفت.

طبق و بود گرفته بورس ایران دولت از سال هفت مدت لسان
مجبور بنابراین، می کرد. کار ایران در مدت این برابر دو باید مقررات،
و جدید وام این کند. قرض پوند ١٢٠٠٠ تعهدش تسویۀ برای شد
آن در انگلستان در دانشگاهی شغل کمبود نیز و دیگر مالی مشکالت
ادامۀ برای را لسان امیدهای خانواده، معاش تأمین ضرورت و زمان
طراحی و کامپیوتری شرکت های در کار به او و برد بین از کادمیک آ کار
در سرشناسی متخصص و بود موفق هم کار آن در آورد. روی نرم افزار
زمینه، این در تبحر کسب با وی شد. حیاتی ایمنی سیستم های طراحی
Chan-) ریلی خط جمله از مهم، پروژۀ چند برای را سیستم هایی چنین
حمید کرد. طراحی اروپا ایرباس شرکت و بریتانیا در (nel Tunnel
اثر بر ١٣٨۵ تابستان در قلبی بیماری به ابتال سال چند از پس لسان

درگذشت. قلبی سکتۀ

در خود تحقیقات دکتری دورۀ خاتمۀ از پس لسان حمید چند هر
دکتری رسالۀ همان در پیشگامانه اش تحقیقات ولی نداد، ادامه را منطق
و اصالت حساب، نااستاندارد مدل های در تعریف پذیری ساختار دربارۀ
عمومی فرهنگ جزو او اساسی ایده های از بسیاری و داشته زیادی تأثیر
است. کرده فراهم را بعدی پژوهش های بنای سنگ و آمده در رشته این

راهنمای استاد و انگلیسی منطقدان ویلمرز جان قلم به متنی از برگرفته شرح این •
مزبور متن که شهشهانی سیاوش دکتر از است. منچستر دانشگاه در لسان حمید دکتری

سپاسگزاریم. گرفت قرار اخبار مجلۀ اختیار در ایشان پیگیری  و تماس ها با
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و فناوری معاون معارفۀ
شناختی علوم پژوهشکدۀ جدید رئیس

معاون معارفۀ برای مراسمی ١٣٩٧ ماه دی پنجم چهارشنبه روز صبح

محل در شناختی علوم پژوهشکدۀ جدید رئیس نیز و پژوهشگاه فناوری

در که شد برگزار پژوهشگاه الرک ساختمان در شناختی علوم پژوهشکدۀ

داشتند. حضور پژوهشگران و پیشکسوتان، مدیران، از جمعی آن

شده ایجاد پژوهشگاه در بار اولین برای فناوری معاونت سمت

در که است خسروشاهی قرار حبیب دکتر سمت، این متصدی اولین و

فیزیک پژوهشکدۀ سرپرستی و ملی رصدخانۀ طرح مدیریت حال، عین

انتصاب مناسبت به اخبار ٨٨-٨٩ شمارۀ در دارد. عهده به نیز را

(تاریخ دادیم انجام نامبرده با مصاحبه ای سمت این به خسروشاهی دکتر

ماه چند معارفه مراسم و بود ١٣٩٧ مردادماه فناوری معاون انتصاب

است). شده انجام دیرتر

است قاضی زاده علی دکتر شناختی، علوم پژوهشکدۀ جدید رئیس

محسن دکتر قبال است. شده منصوب سمت این به ١٣٩٧ دی ماه اول از که

علوم پژوهشکدۀ سرپرستی سمت، حفظ با پژوهشی، معاون علیشاهیها،

داشت. عهده به نیز را شناختی

این مدیریت که پژوهشگاه پژوهشی معاون علیشاهیها محسن دکتر
جلسه این در حاضران به خوشامدگویی از پس داشت عهده به را مراسم
وی باشد! کار در تودیعی اینکه بدون داریم معارفه دو امروز که گفت
سرپرست مدتی شناختی علوم پژوهشکدۀ جدید رئیس تعیین از قبل که
از پژوهشکده کادر همکاری از سپاسگزاری با بود پژوهشکده آن موقت
صرف وقت کافی اندازۀ به آنجا در نتوانسته خود تصدی مدت در اینکه
دعوت سخنرانی برای پژوهشگاه رئیس از سپس و خواست پوزش کند

کرد.

فناوری معاونت ایجاد دالیل تشریح در الریجانی محمدجواد دکتر
تجربی جهات به بیشتری توجه پژوهشگاه، عمر سوم دهۀ در گفت:
ملی، رصدخانۀ مانند داریم، اقدام دست در بزرگ پروژۀ تعدادی و کرده ایم
چگال، مادۀ آزمایشگاه سریع)، پردازش (مرکز HPC ملی، شتابگر

پژوهشگاه رئیس الریجانی، جواد محمد

درگیری شناختی. علوم پژوهشکدۀ آزمایشگاه های و سرن، با همکاری
مراقب اینکه یکی است. آورده پدید ما برای چالش دو برنامه ها این در
هستند «خوش رسانه ای» اصطالح به که بزرگ پروژه های نوع این باشیم
قرار اجتماع و مجلس، وزارت خانه ها، مسئوالن، توجه مورد می توانند و
ندهند. قرار تحت الشعاع کال را پژوهشگاه هویت و اهداف بگیرند،
دارند خسروشاهی قرار یا منصوری آقای مثال بگوییم مسئوالن به اگر
اگر اما است درک قابل و ملموس برایشان می سازند، رصدخانه ای
هندسه، یا کیهان شناسی مثال نظری، مباحث در تحقیقات از صحبت
است ممکن باشد، هم سطح باالترین در تحقیقات این اگر حتی بکنیم
چه می خورد؟ دردی چه به «خُب، بگویند و نکنند درک را آن اهمیت
از آن فایدۀ البته ولی دارد دقیقی پاسخ هم سؤال این دارد؟». فایده ای
به نیست. پراید کیفیت بردن باال یا تخم مرغ قیمت آوردن پایین نوع

شود. کمرنگ نباید پژوهشگاه نظری و کادمیک آ تحقیقات حال، هر

انضباطی و نظم و کاری دیسیپلین نوع آن برقراری دوم، چالش
کاری فرهنگ و فضا دارد. ضرورت صنعتی و فنی پروژه های در که است
تحقیقات در است. کادمیک آ تحقیقات حوزۀ با متفاوت حوزه این در
دربارۀ سختی و سفت مقررات ولی است مهم تحقیق نتیجۀ کادمیک، آ
نظایر و کار انجام زمان و سرعت و کار محل در محقق حضور ساعات
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برنامه ریزی و دیسیپلین مهندسی، پروژه های در اما ندارد. وجود اینها
قبیل از مسائلی و زمان بندی لحاظ از هم و مالی لحاظ از هم دقیق
الزم کار محل در پرسنل فیزیکی حضور و مقرر موعد در برنامه اتمام
فرهنگ یعنی اول نوع از بیشتر پژوهشگاه بر حاکم فرهنگ است.
پروژه های این در موفقیت برای ولی است بوده کادمیک آ تحقیقات
چند ما دارد. ضرورت دوم نوع از نظمی و دیسیپلین برقراری بزرگ،
همت به کباب»، نه بسوزد سیخ «نه سیاست با را پروژه ها این سالی
طور به باید که افتادیم فکر این به باالخره ولی کردیم اداره آنها، مسئوالن
ایجاد دالیل از یکی که کنیم ایجاد را دوم نوع دیسیپلین و فرهنگ جدی

است. همین فناوری معاونت

دکتر آقای گفت: فناوری معاون معرفی در پژوهشگاه رئپس
طرح ما، بزرگ پروژه های این از یکی مسئولیت که خسروشاهی حبیب
این تصدی برای مناسبی بسیار فرد دارد عهده به را ملی، رصدخانۀ
کشور بزرگ علمی پروژۀ اولین ملی رصدخانۀ است. جدید معاونت
خواهد ثمر به زودی به و گذشته ۵٠درصد آستانۀ از آن اجرای که است
و داشته ام، زیرنظر رصدخانه بر را خسروشاهی مدیریت من رسید.
است، خوبی بسیار محقق و دانشور اینکه بر عالوه بگویم می توانم
است دیسیپلینی نوع همان از برخوردار و منضبط و دقیق بسیار شخصی
سمت این که سپاسگزارم ایشان از من است. الزم فنی پروژه های در که
قبول رصدخانه، مدیریت و فیزیک پژوهشکدۀ سرپرستی بر عالوه را،
آزمایشگاهی و فنی پروژه های و طرح ها بر سمت این در وی است. کرده
چارچوب در طرح ها این از برخی البته داشت. خواهد نظارت پژوهشگاه
دارند مستقیمی متصدیان و می شوند اجرا پژوهشکده ها فعالیت های

بعضی و است) ذرات پژوهشکدۀ نظر زیر که سرن با همکاری (مانند
نظارت اول، دستۀ مورد در نیستند. پژوهشکده یک چارچوب در هم
گزارش ها دریافت و پژوهشکده رئیس طریق از و کلی تر فناوری معاون
پژوهشکده رئیس با سال در جلسه دو یکی برگزاری شاید و بود خواهد
و قوی تر نظارت باید فناوری معاون دوم، دستۀ مورد در اما باشد. کافی
هفتگی یا ماهانه جلسات تشکیل است ممکن و کند اعمال نزدیک  تری

باشد. الزم آنها دست اندرکاران با

یا کف گفتم که اینها افزود: فناوری معاون به خطاب سخنران
احتماال هم خودتان اما دهید. انجام باید که است کارهایی حداقل
در فناوری معاون مثال داشت. خواهید جدیدتری و بیشتر ایده های
بدهد. توسعه یا کند برقرار را صنعت با رابطه می کند سعی مراکز بعضی
خطی شتابگر اگر مثال برویم. پیش جهت آن در حدی تا می توانیم هم ما
سمت این در امیدوارم است. خوب کند پیدا تجاری و اقتصادی جنبۀ ما

باشید. موفق

بر عالوه آینده در است ممکن که افزود پژوهشگاه رئیس
ارتقای و حفط که شود ایجاد هم فرهنگی معاونت موجود،  معاونت های
هم و یکدیگر به احترام هم و تسامح هم آن در که ــ پژوهشگاه فرهنگ
بود خواهد آن وظایف اهم از ــ دارد وجود عوام فریبی و ابتذال از دوری
در و می کنند پیشنهاد خسروشاهی غالمرضا دکتر چنانکه ضمن، در و
برگزاری به نیز توجهی گهگاه است، معمول دنیا معتبر پژوهشگاه های

داشت. خواهد هنری برنامه های

جدید رئیس قاضی زاده علی دکتر معرفی در الریجانی دکتر
علمی برجستگان از قاضی زاده آقای گفت: شناختی علوم پژوهشکدۀ
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زمینه این در ارزشمند تحقیقات دارای و شناختی علوم زمینۀ در کشور
قوی استدالل های و مؤثر مشارکت اخیر، سال یک طی من و است
و تعامالت، جلسات، در را ایشان مدیریتی خصوصیات و سنجیده  و
که علیشاهیها محسن دکتر از الریجانی دکتر دیده ام. مختلف ارتباطات
به دیگر این گفت و کرد تقدیر بود شناختی پژوهشکدۀ سرپرست مدتی
سرپرستی مدتی که درآمده علیشاهیها تجربۀ از جدیدی «ژانر» صورت
به را آن و می دهد، سروسامان آن به می گیرد، عهده به را بخش یک

می دهد. تحویل بعدی مدیر

به بیشتری توجه خود عمر سوم دهۀ در پژوهشگاه الریجانی:
گرفته دست در را ملی بزرگ پروژۀ چند و کرده تجربی جهات
دیسیپلین و نظم و فرهنـگ نـوع یک پروژه ها ایـن در است.
دارد. تفاوت کادمیک آ تحقیقاتِ فرهنگ با که است الزم کاری
ضروری دیسیپلیـن ایجــاد فنـاری، معـاونت ایجـاد دالیـل از یکی

است. مهندسی و فنی پروژه های گونه این برای
نظـر زیـر رصـدخــانه بر را خسروشاهی آقای مدیریت من
محقق و دانشـور اینکـه بـر عالوه بگـویم می تـوانم و داشتـه ام،
برخوردار و منضبط و دقیـق بسیـار شخصـی است، خوبـی بسیـار

است. الزم فنی پروژه های در که است دیسیپلینی نوع همان از

شناختی علوم پژوهشکدۀ تاریخچۀ به اشاره با پژوهشگاه رئیس
افتخــارات از آن دستـاوردهـای و پژوهشکده این ایجاد گفت:
زمانی در شنـاختــی پـژوهشکدۀ تـأسیـــس اســـت. پـژوهشـــگاه
رسید، تصویب به داشت عهده به را علوم وزارت هاشمی دکتر که
پژوهشکدۀ آغاز در بخش این بود. لوکس کارو دکتر آن رئیس اولین
داشت. گرایش مصنوعی هوش به و می شد نامیده هوشمند سیستم های
جهش که استکی حسین دکتر آن، از پس و آمد روحانی شاهین دکتر بعد
من به وحید حمید دکتر را استکی کرد. ایجاد پژوهشکده در عظیمی
و انسان مغز مطالعۀ پس، آن از پژوهشکده، حرکت مسیر کرد. معرفی
محاسباتی مدل های بررسی خصوص به و شناختی جنبه های و عملکرد
و سالمت و پزشکی در زیادی کاربرد که بود آن (computational)
استکی دکتر زمان در پژوهشکده آزمایشگاه های دارد. دیگر امور بسیاری
در دیگری و پژوهشگاه داخل در یکی که آزمایشگاه سه شد: تأسیس
قرار بیمارستانی در ،fMRI دستگاه سومی، و بهشتی شهید دانشگاه
دانشجویان و شد انجام دوره آن در خوبی بسیار تحقیقات داشت.
شدند. دنیا در اولی درجۀ دانشوران بعدها که شدند تربیت خوبی بسیار
در مقاالتش از یکی و داشت درخشانی دستاوردهای هم استکی خود

دکتر غیبت علت به بعد داشت. ارجاع ششصدهفتصد Nature
دادیم انجام اقداماتی هم مدت آن در ولی داشتیم افت مدتی استکی

است. کرده آماده فعلی مرحلۀ برای را ما که

زمینۀ در کشور علمی برجستگان از قاضی زاده آقای الریجانی:
است. زمینه این در ارزشمند تحقیقات دارای و شناختی علوم
و سنجیده استدالل های و مؤثر مشارکت اخیر سال یک طی من
تعامالت و جلسات در را ایشان مدیریتی مطلوب خصوصیات

دیده ام. مختلف
مرکز اولین که شده اید پژوهشکده ای رئیس شما قاضی زاده، آقای
درخشان سوابق دارای و کشور در شناختی علوم در تحقیقات
در تحقیقات است شایسته من نظر به است. محکمی مبنای و
گذشته مفید تحقیقاتی خطوط ادامۀ بدهید: سامان را پژوهشکده
اصالح به نیاز که خطوطی اصالح (vision)ــ، بینایی مانند ــ
شایسته همچنین جدید. تحقیقاتی خطوط راه اندازی و دارند،
تشکیل تدارک پسادکتری، برای خوب محققان شکار در است
انواع برگزاری و دیگر، پژوهشکده های با تعامل علمی، هیئت

باشید. داشته اهتمام میان رشته ای همایش های

بود. پژوهشگاه در آزمایشگاه ها تجمیع اقدامات، مهمترین از یکی
تومان پانصدمیلیون داد قول جمهور رئیس علمی معاون مورد، این در
از را آزمایشگاه ها تا کردیم هزینه میلیارد دو از بیش عمال بدهد. ما به
،fMRI انتقال در بیاوریم. اینجا به بیمارستان و بهشتی شهید دانشگاه
مؤثر بسیار دارند حضور اینجا در االن که صفوی آقای پیگیری و همت
به دستگاه این انتقال اسناد. و مالی جنبه های در خصوص به ــ بود
الزم اصالحات دستگاه، نگهداشتن سرپا نبود. ساده ای کار پژوهشگاه
مدت، این در داشت. نیاز زیادی تالش به محیط، کردن آماده و آن، در
که انداخت راه را مغز عصبی مهندسی آزمایشگاه لشکری رضا دکتر

است. خوبی بسیار آزمایشگاه

رئیس شما گفت: قاضی زاده دکتر به خطاب سپس پژوهشگاه رئیس
کشور در شناختی علوم در تحقیقات مرکز اولین که شده اید پژوهشکده ای
مسئول آی پی ام در دارد. محکمی مبنای و پایه و درخشان سوابق و بوده
جزئیات وارد پژوهشگاه رئیس و می کند مدیریت خودش پژوهشکده هر
در مشکالت رفع برای البته من نمی شود. پژوهشکده آن اجرائی امور
که نکاتی می کنم. حمایت را پژوهشکده حرکت کلی خط و هستم اختیار
اینکه اول هستند: اینها باشید داشته توجه آنها به باید شما من نظر به
ادامه است خوب که را آنهایی بدهید. سامان را پژوهشکده تحقیقات
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خطوط حتما کنید، اصالح دارند، اصالح به نیاز که را آنهایی و بدهید
وقایعی به ما توجه اینکه، دیگر نکتۀ بیندازید. راه جدیدی تحقیقاتی
دارند، (cognitive) شناختی اهمیت و می افتد اتفاق مغز در که است
در استکی دکتر زمان در آن نهال که (vision) بینایی خصوص به
فهم در اساسی نقش چون بود درستی انتخاب نظرم به شد کاشته اینجا
مهم خیلی تحقیقاتی خط این ارتقای و حفظ من، نظر به دارد. انسان
اینکه ضمن نیست. بینایی به منحصر جالب موضوعات البته است.
مانند مغز عملکردهای سایر می دهید قرار اصلی محور را موضوع این
به ،(AI) مصنوعی هوش مورد در باشد. نظرتان مد باید هم بویایی
است پرتحرکی بسیار حوزۀ و دارد عملیاتی اهمیت مبحث این من نظر

کنیم. تعقیب را زمینه این در تحقیقات نحوی به باید ما و

پژوهشکده امور همۀ مسئول پژوهشکده رئیس اینکه، دیگر نکتۀ
آنها مورد در و نظارت، شناختی علوم آزمایشگاه های همۀ بر شما است.
آزمایشگاه و لشکری دکتر آزمایشگاه جمله از داشت، خواهید مسئولیت
اصول از که یکدیگر، به همکاران احترام و تسامح روحیۀ fMRI.حفظ
و باشد نظر مد شما پژوهشکدۀ در باید است، پژوهشگاه فرهنگ
هم با کاری مسائل در همکاران نظری، اختالف نوع هر از صرف نظر
که مطمئنم و کنند جلوگیری تنشی نوع هر بروز از و باشند داشته تفاهم

دارید. روحیه ای چنین هم شما

قبول برای است. پسادکتری برای خوب محققان شکار بعد، نکتۀ
کنند. تقاضا آنها تا بمانید منتظر نیست الزم خوب پست داک های
زمانی کنید. شناسایی و جستجو را افرادی چنین می توانید هم خودتان
ما پسادکتری محققان می کردند. کاری چنین ارفعی دکتر و اردالن دکتر
قدری با ،١ رستۀ برای می توانید می شوند. تقسیم ٢ و ١ رستۀ دو به
تحقیقاتی کار ظرفیت اینکه شرط به بپذیرید را بیشتری افراد تسامح،
هیئت تشکیل برای که است این وقت حاال همین طور باشند. داشته را
دو آینده سال ۴ یا ٣ ظرف انشاءاله تا کنید اقدام پژوهشکده در علمی

باشید. داشته علمی هیئت عضو نفر سه

سایـر محققـان بـا شمـا محققـان تعامـالت دیگـر، نکتـۀ
برگزار عنوان، هر به منظمی دورهمی های می توانید پژوهشکده هاست.
است جذاب و میان رشته ای آنقدر شما تحقیق و کار موضوعات کنید.
پژوهشکده های از اشخاص کنید. اعالم را بحث عنوان است کافی که
را مباحثی می توانید می یابند. حضور شما جلسات در مختلف
آنها محققان و باشد مفید هم پژوهشکده ها بقیۀ برای که کنید مطرح
مصنوعی، هوش فلسفه، در مباحثی کنند، مشارکت بحث ها در هم
زیست شناسی صرفاً دیدگاه از مغزشناسی حتی یا محاسباتی، مدل های
پژوهشکدۀ با نزدیک ارتباط اعصاب شاختی). جنبه های از (صرف نظر

(برای سریع پردازش مرکز و کامپیوتر پژوهشکدۀ با نیز و زیستی علوم
بود. خواهد الزم پژوهشکده برای محاسباتتان) ارتقای

کردیم شروع را مصنوعی هوش در تحقیقات ما که زمانی اردالن:
تحقیقات آن متأسفانه نبود: مهم آنقدرها دنیا در موضوع این
موضوعات مهمترین از مصنوعی هوش امروز نیافت. ادامه
پژوهشکدۀ جدید رئیس که باشد مناسب شاید دنیاست. تحقیقاتی
بیندازد. راه را موضوع این در پژوهش دوباره شناختی علوم

در تحقیقات ما که زمانی گفت: اردالن فرهاد دکتر موقع این در
نبود. مهم آنقدرها دنیا در موضوع این کردیم شروع را مصنوعی هوش
مهم ترین از مصنوعی هوش امروز نیافت. ادامه تحقیقات آن متأسفانه
دارند. رقابت آن سر بر چین و آمریکا که دنیاست تحقیقاتی موضوعات
باشد مناسب شاید است. مصنوعی هوش آنِ از آینده که گفت می توان
موضوع این در پژوهش دوباره شناختی علوم پژوهشکدۀ جدید رئیس که

بیندازد. راه را

محور مغز شناختی ماهیت البته گفت: پاسخ در الریجانی دکتر
هم مصنوعی هوش ولی بود. خواهد و هست پژوهشکده  این اصلی
سبدی یعنی می کند سرریز آن به تحقیقات از خیلی که است مبحثی
پروژه، دو یکی که موافقم من می گیرد. قرار آن در چیزها خیلی که است

باشیم. داشته زمینه این در خوب، پست داک دو یکی با

و پژوهشکده داخل در شما ارتباطات و عمومی روابط خالصه،
کشور، داخل در همچنین است. مهم خیلی دیگر پژوهشکده های با
اهل البته ما دارند. مشابهی کاری زمینۀ که هستند مشابهی مؤسسات
هم همکاری مثبت، رقابت الزمۀ و مثبت؛ رقابت ولی هستیم، رقابت
بدهید. مثبت پاسخ نهادها این همکاری پیشنهاد به می توانید هست.
برق دانشکدۀ عالقۀ از شریف صنعتی دانشگاه رئیس فتوحی دکتر مثال
و می کرد صحبت من با ما شناختی پژوهشکدۀ با همکاری به دانشگاه آن
اگر همچنین شناختی. علوم پژوهشکدۀ از خرازی کمال دکتر طور همین
می توانید دارید دیگر نهادهای با همکاری مورد در ایده هایی هم خودتان

کنید. پیشنهاد آنها به مشترکی پروژه های

بخش های که داد اطمینان قاضی زاده دکتر به پژوهشگاه رئیس
شورای که افزود و کرد خواهند همکاری ایشان با پژوهشگاه مختلف
جدید رئیس به و است خوبی بسیار شورای شناختی پژوهشکدۀ علمی
مشورتی نظر از و ببرد پیش شورا مشورت با را کارها کرد توصیه
الریجانی، دکتر دیگر توصیۀ نباشد. غافل نیز پیشکسوتان و مؤسسان
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خسروشاهی قرار حبیب

جدید قوی دانشجویان پذیرش و فعلی دانشجویان تحصیل از مراقبت
بود. شناختی علوم پژوهشکدۀ فارغ التحصیالن کاریابی به کمک و

سرپرستی مدتی که علیشاهیها دکتر از مجدداً پایان در الریجانی دکتر
کرد. تشکر داشت،  عهده به را شناختی علوم پژوهشکدۀ

نظم که است این فناوری معاونت در ما هدف خسروشاهی: قرار
مدیریت آنچه با را پژوهشگاه آزمایشگاهی و پژوهشی واحدهای درونی
است این واحدها از من خواهش ... کنیم سازگار می شود نامیده فنی
دارند مشکلی یا محذوریت اگــر و بــدهنــد مــا بــه را الزم اطالعات که
پیشرفت ها، از دقیق گزارش های دریافت با بگذارند. میان در ما با
بدهیم. اطالعات به انسجامی می توانیم مشکالت و دستاوردها،

فناوری معاون خسروشاهی قرار حبیب دکتر بعدی سخنران
یا پژوهشی واحد هر گفت: چنین کوتاهی سخنرانی در که بود پژوهشگاه
است داخلی نظم یک دارای و می دهد انجام را خودش کار آزمایشگاهی
می شود. معلوم مسائلی تازه می کند، برقرار ارتباط بیرون با وقتی ولی
عنوان به بیرون در آنچه با را داخلی نظم این که است این ما هدف
چند در کنیم. سازگار می شود، شناخته فنی مدیریت یا پروژه مدیریت
به را فناوری معاونت سمت مردادماه از خسروشاهی (دکتر گذشته ماه
مختلف طرح های و آزمایشگاه ها، واحدها، مسئوالن با گرفته)، عهده
چه ببینیم و بشناسیم را آنها مشکالت و مسائل تا گرفته ایم تماس
نوع یک و داد انجام آنها برای مرکزی طور به می توان را کارهایی
این واحدها از من خواهش داد. آنها فعالیت های به مرکزی انسجام
را الزم اطالعات کنیم. گفت وگو هم با تا کنند باز را فضا که است
بگذارند. میان در ما با دارند مشکلی و محذوریت اگر و بدهند ما به
مشکالت و دستاوردها و پیشرفت ها از دقیق گزارش های دریافت با

بدهیم. اطالعات به انسجامی می توانیم

احسائی قاضی زاده علی

علوم پژوهشکدۀ جدید رئیس احسائی قاضی زاده علی دکتر سپس
رشته این اهمیت دربارۀ نخست و گرفت قرار تریبون پشت شناختی
مهم موضوعات از یکی شناختی اعصاب علوم امروزه گفت: علوم از
می شود. و شده آن روی عظیمی سرمایه گذاری که دنیاست در راهبردی
بقیۀ و کره و ژاپن سپس و اروپا ولی بوده پیشگام زمینه این در آمریکا
که شده اند انسان مغز شناخت پروژۀ به مربوط مباحث وارد هم کشورها

دارد. دفاعی امور حتی و سالمت در زیادی کاربردهای

پژوهشکدۀ برای مدتی بلند استراتژیک برنامۀ امیدوارم من قاضی زاده:
باشد. آتی حرکت های مبنای که کنیم تدوین شناختی علوم

داشته فعالی آزمایشگاه های که اسـت این پژوهشکده در من اولویت
بود خواهد مزیتی این و باشنـد، داشته خوبی علمی خروجی که باشیم
دانشگاه های زیرا دانشگاه ها، به نسبت آی پی ام در شناختی فعالیت برای
ندارند. چندانی آزمایشگاهی امکانات ولی دارند قوی نظریه پردازان فنی

طور به که بوده مرکزی اولین ایران در آی پی ام افزود: سخنران
دنیا در زمینه این در که ایرانیانی بیشتر و پرداخته موضوع این به جدی
دانشجو، عنوان (به بوده اند مرتبط آی پی ام با نحوی به هستند مطرح
بنیادی دانش های پژوهشگاه خالصه، همایش ها). در مدعو یا محقق
پژوهشکده در تنش هایی و تالطم ولی دارد زمینه این در درخشانی سابقۀ
می کرده دشوار بسیار را استراتژیک و بلندمدت برنامه ریزی که بوده
شده تشکیل شوراهایی گرفته، صورت حرکت هایی حال، این با است.
کیفیت مشکالت، همۀ علی رغم که طوری به گردیده اجرا برنامه هایی و
ایران در که شناختی ستادهای سایر به نسبت آی پی ام شناختی فعالیت

است. باالتر زیادی فاصلۀ با شده تشکیل

مدیریت در خود هدف های و ایده ها دربارۀ قاضی زاده سپس
برای بلندمدتی استراتژیک برنامۀ امیدوارم من گفت: پژوهشکده

٨| | ٩١ و ٩٠ پیاپی شمارۀ | ١٣٩٧ زمستان و پاییز



برنامه این باشد. آتی حرکت های مبنای که کنیم تدوین پژوهشکده
رسیده پژوهشگاه ریاست نظر به آن کلیات و شده آماده حدی تا
شورای به را برنامه و کرد خواهیم نظرخواهی هم فن استادان از است.
شود. انجام آن در الزم اصالحات و حک تا برد خواهیم هم علمی
نظری هم ما رشتۀ است: این پژوهشکده هدایت در من اولویت اما
دلیل به یا شناختی علوم ماهیت دلیل به شاید اما تجربی؛ هم و است
میان از بیشتر رشته، این پیشگامان و پیشروان آن، بودن نو و تازگی
مهم مقاالت یعنی نظریه پردازان. تا هستند آزمایشگران و تجربی کاران
و است مهم هم تئوری البته می آید؛ بیرون یک درجۀ آزمایشگاه های از
این پژوهشکده در من اولویت بنابراین، می کند. منسجم را کار ادامۀ
خوبی علمی خروجی که باشیم داشته فعالی آزمایشگاه های که است
آی پی ام در شناختی فعالیت برای بود خواهد مزیتی این و باشند، داشته

دارند قوی نظریه پردازان فنی دانشگاه های چون دانشگاه ها به نسبت
جمله (از ما آزمایشگاه های ندارند. چندانی آزمایشگاهی امکانات ولی
باید دارند. مشکالتی و نیمه فعال اند بودجه ای مسائل خاطر به (fMRI
و کنیم رفع همکاران همۀ و پژوهشگاه مدیریت یاری با را مشکالت این
قطعاً دائم علمی هیئت جذب کنیم. ایجاد محققان برای مولدی پایگاه
علمی جو یک ایجاد آن الزمۀ ولی بود خواهد ما انسانی اولویت های جزو
موضوع است. ضعیف فعال جوی چنین است. پژوهشکده در حرفه ای
ممکن تحقیق در چون بود، خواهد نظر در البته هم تحقیق کار در تسامح
صورت مهمی اکتشاف روز یک و نشود انجام کاری روز یک است
امیدوارم داشت. خواهیم کید تأ هم جهانی نرم طبق کار کیفیت بر گیرد.

باشیم. داشته خدمت توفیق بتوانیم

■ یافت. پایان ظهر حدود در مراسم این

قاضی زاده علی با آشنایی

تهران پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو دو هر (والدینش علمی و مذهبی خانوادۀ یک در تهران در ١٣۶٠ سال در احسائی قاضی زاده علی
در فیزیک ریاضی سراسری کنکور ۴٠ رتبۀ کسب با ١٣٧٧ سال در قیطریه مفید دبیرستان در متوسطه دورۀ گذراندن از پس وی شد. متولد هستند)
عصبی مدارهای مطالعۀ به عالقه دلیل به الکترونیک، گرایش در کارشناسی دورۀ پایان از پس شد. پذیرفته شریف صنعتی دانشگاه برق مهندسی رشتۀ
البراتوار در انسان در حرکت کنترل و یادگیری سیستم های مطالعۀ با را ارشد کارشناسی دورۀ و رفت امریکا در هاپکینز جانز دانشگاه به شناختی علوم و
مقاالتی به و شد انسان در حرکتی یادگیری و حافظه موازی سیستم های کشف به منجر دوره این تحقییقات رساند. پایان به شادمهر رضا پروفسور
کالیفرنیا دانشگاه های در مشترک طور به اعصاب علوم گرایش در را دکتری دورۀ سپس وی گردید. منتج PLOS Biology معتبر مجلۀ در پرارجاع
مغز پیشانی قشر در عصبی مدارهای بررسی با تصمیم گیری حوزۀ دکتری، دورۀ در قاضی زاده دکتر تحقیقاتی تمرکز گذراند. برکلی و سانفرانسیسکو در
با و صحرایی موش از استفاده با دوره این در شده انجام مطالعات است. بوده (basal ganglia) قاعده ای عقده های و (prefrontal cortex)
ارتباط مهاری و تحریکی مکانیزم دو آشکارسازی به منجر تحقیقات این گرفت. انجام همزمان دارویی دست ورزی و الکتروفیزیولوژی روش از استفاده
Journal of مجلۀ در مقاالتی طی که شد غیربهینه رفتارهای از جلوگیری و صحیح اعمال تسهیل برای قاعده ای عقده های و پیشانی قشر بین نورونی
داشتن با سال شش مدت به و پیوست (NIH) امریکا سالمت تحقیقات مؤسسۀ به دکتری دورۀ پایان از پس قاضی زاده شد. منتشر Neuroscience
تحقیقات این حاصل پرداخت. اف ام آرآی و الکتروفیزیولوژی از استفاده با نخستینیان در حافظه و یادگیری با مرتبط تحقیقات به پسادکتری فلوشیپ
مغز در حافظه دارای دوپامین نورون های از جدید گونه ای کشف نیز و پاداش حافظۀ و یادگیری در مغز زیرقشری و قشری عصبی سیستم شدن روشن

یافت. انتشار PNAS و Cell مجله های در جمله از مقاله چندین در که بود میمون

در نیز و شریف صنعتی دانشگاه برق مهندسی دانشکدۀ در و بازگشت کشور به امریکا در تحقیق و تحصیل سال ١۵ از پس سرانجام قاضی زاده دکتر

١٣٩٧ دی ماه اول تاریخ در علوم شناختی پژوهشکدۀ با همکاری یک سال حدود از بعد ایشان شد. کار به مشغول پژوهشگاه شناختی علوم پژوهشکدۀ

توسعۀ و رشد سمت، این در او مأموریت شد. منصوب پژوهشکده این مسئول عنوان به بنیادی دانش های پژوهشگاه ریاست طرف از حکمی طی

است. متخصص نیروهای جذب نیز و دنیا روز پیشرفت های به توجه با پژوهشکده
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نفری ناصر نکوداشت مراسم فیزیک: عصر

عسگری رضا

دورۀ اتمام از پس ری، شهر در ١٣١٧ سال متولد نفری، ناصر
و شد کشور از خارج تحصیلی بورس دریافت به موفق دبیرستان
مدت در را کارشناسی دورۀ رفت. آمریکا در ایندیانا دانشگاه به
دانشگاه به دکتری دورۀ برای سپس و گذراند ممتاز رتبۀ با سال دو
فیزیک دکتری درجۀ اخذ به موفق ١٣۵٠ سال در و رفت پنسیلوانیا

شد. دانشگاه آن از
به علمی هیئت عضو عنوان به ١٣۵١ سال در نفری دکتر
درآمد. سابق) (آریامهر شریف صنعتی دانشگاه رسمی استخدام
پیشرفتۀ دروس تدریس به اولین بار برای ۵٣ تا ۵١ سال های در
.A.Lپرداخت. Feller and J.D. Waleckaکتاب از بس ذره ای
بازگشت. ایران به ١٣۶٩ سال در و کرد سفر لیبی به انقالب، از پس
سازمان در ایشان توسط چگال مادۀ فیزیک پیشرفتۀ دروس اولین
دانشجویان از عده ای همچنین شد. ارائه آزاد طور به ایران اتمی انرژی
وی نظر زیر چگال مادۀ فیزیک رشتۀ در را خود رسالۀ دکتری
ترویج و پیشبرد و راه اندازی در عمده ای سهم نفری دکتر گذرانده اند.

است. داشته ایران در علم از شاخه این

به نفری ناصر دکتر نکوداشت برای مراسمی ١٣٩٧ آذر ١٨ روز در
دانشگاه در چگال مادۀ فیزیک رشتۀ در او فعالیت عمر یک پاس
دکتر از متشکل برنامه این اجرایی کمیتۀ شد. برگزار شریف صنعتی
این در بود. عسگری رضا دکتر و پیامی، محمود دکتر کریمی پور، وحید

عسگری رضا و پیامی محمد توسط علمی سخنران دو نخست جلسه،
ایران در رشته این پیشبرد در نفری نقش و چگال مادۀ فیزیک دربارۀ
امینی، محمد دکتر پیشکسوت: استادان از تن چند سپس و گردید ایراد
یک هر اخوان، محمد دکتر و اکبرزاده، هادی دکتر ارضی، عزت اله دکتر
خالصه ای اینجا در برشمردند. را نفری دکتر علمی خدمات از گوشه ای

می آید. مراسم این در نگارنده سخنرانی متن از

چگال» مادۀ «فیزیک اصطالح میالدی ۶٠ دهۀ اوایل در بار اولین
آزمایشگاه در (Volker Heine) هاینه ولکر و اندرسون فیلیپ توسط
فیزیک از را خود تحقیقاتی گروه نام آنها و شد مطرح آمریکا کاوندیش
نام تغییر این علت دادند. تغییر چگال مادۀ فیزیک به جامد حالت
جنبشی نظریۀ تعمیم از باید مایعات جنبشی نظریۀ واقع در که بود این
اولین بِل تحقیقاتی آزمایشگاه زمان همین در و می آمد دست به جامدات
راه اندازی را چگال مادۀ فیزیک تحقیقاتی برنامۀ که بود علمی مؤسسۀ
مادۀ فیزیک به جامد حالت فیزیک از معناداری گذر بنابراین کرد.

داد. رخ چگال

سؤال اگر می پردازد. ماده حالت های بررسی به چگال مادۀ فیزیک
مایع، جامد، بر عالوه دارد، وجود ماده ممکن حالت تعداد چه شود
ابرشارگی، و ابررسانایی کریستالی، مایع حالت های باید پالسما و گاز
مواد و وایل نیمه رساناهای بوزـ اینشتین، چگالش توپولوژی حالت های
ماده چگال حالت های حالت ها این تمامی برد. نام را ... و دیرک
این بهتر فهم برای چگال مادۀ فیزیک محققان و می شوند محسوب
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می کنند. تالش ماده حالت های

است کافی است، مهم چقدر چگال مادۀ فیزیک ببینیم اینکه برای
فیزیک دانان به فیزیک نوبل جایزۀ ١۵ اخیر، سال ٣٠ در که شویم یادآور
فیزیکدانان از تن ٩ ،١٩٩٨ سال از و است یافته اختصاص چگال مادۀ
شود ذکر است الزم کرده اند. دریافت را شیمی نوبل جایزۀ چگال مادۀ
روزی می رود، کار به ما عادی زندگی در امروزه که موادی بیشتر که

است؟؟ بوده یا است؟؟ چگال مادۀ فیزیک تحقیقاتی موضوع

خصوصیات باید چگال، مادۀ فیزیک شاخۀ مهم خصوصیات از
برد. نام را (emergency) ظهور پدیدۀ همچنین و سیستم ها پیجیدگی
نمی توان را برهم کنش با سیستم یک فیزیک خصوصیات پدیده، این در
دسته جمعی رفتار دیگر، عبارت به آورد؛ دست به ذرات تک تک رفتار از
ویژگی از و می کند پیدا ظهور چگال مادۀ سیستم های در برهم کنش ذرات

می شود. محسوب ماده آن خاص

فلزات، شامل کوانتومی مواد مختلف، علوم درهم تنیدگی به توجه با
مواد ... و فعال، مواد فوم ها، پلیمرها، مانند نرم مواد ... و مگنون ها،
مواد همچنین و ... و سلول ها، ،DNA و پروتئین ها مانند بیولوژی
علم چارچوب در نوعی به نیز اتمی خوشه های و مولکول ها مانند شیمی
می توان را چگال مادۀ علم خالصه، طور به می شوند. تعریف چگال مادۀ
ماکروسکوپی مواد از و بزرگ تر اتم چند از که سیستم هایی مطالعۀ
مطالعه مورد مواد علم، این در گرفت. نظر در هستند کوچک تر
زیادی سؤاالت می توانیم که شده اند تشکیل برهم کنش با اجزایی از
تأثیر تحت کنیم، لمس را مواد کنیم، مطرح آنها خصوصیات دربارۀ
با همچنین کنیم؛ مطالعه را آن خصوصیات و دهیم قرار خارجی عامل
به منحصر رفتار یک تا بسازیم جدیدی مواد می توانیم اتم ها، دستکاری
در و کنیم دستکاری را مواد خاصی منظور برای یا دهند نشان را فرد

بگیریم. بهره آنها از روزمره زندگی

ایران در رشته این ترویج در نفری دکتر نقش به می پردازم حاال

و چگال مادۀ فیزیک تخصصی و جدی درس های سری اولین
پیش تا است. شده ارائه نفری ناصر توسط ایران در بس ذره ای فیزیک
داده درس ایران در پیشرفته دروس عنوان به جامد حالت فیزیک آن، از
بود برگشته لیبی از تازه که نفری دکتر ،١٣۶١٣٧٠-٩ سال در می شد.
فیزیک مانند دروسی تدریس به شروع ایران اتمی انرژی سازمان در
طور به کالس ها این کرد. نیمه رساناها بس ذره ای، فیزیک چگال، مادۀ
دانشجویان و محققان تمام برای آنها در شرکت و می شد برگزار آزاد

استادان ،٧٠ سال از قبل تا که گفت می توان خوبی دقت با بود. میسر
چگال مادۀ فیزیک مهم و روز موضوعات با که بودند ایران در کمی
فیزیک و چگالی تابع نظریۀ هال، کوانتومی اثر ابرشارگی، نظریۀ مانند
این در تحقیقاتی کار یا و باشند آشنا کم ابعاد در نیمه رسانا سامانه های

بود. شده انجام زمینه

تحصیالت دانشجویان کردن آشنا نفری دکتر مهم کارهای از یکی
در وی بود. تحقیقاتی زمینه های دیگر و فوق موضوعات با تکمیلی
رساله های موضوع که کرد تربیت دکتری دانشجوی عده ای ١٣٧٠ دهۀ
می شود، محسوب چگال مادۀ علم مهم موضوعات از نیز هنوز آنها
هال، کوانتومی اثر ،٣ هلیوم مایع فلزی، خوشه های زمینۀ در موضوعاتی

شبه یک بعدی. و یک بعدی، کوانتومی سیم های و

از دکتری، دانشجویان تربیت و تدریس بر عالوه نفری دکتر
سمینارها قبیل از علمی فعالیت های در مؤثر و جدی حضور طریق
ملی علمی همایش های در متعدد سخنرانی های ایراد و کنفرانس ها و
کردن همگانی و چگال مادۀ فیزیک حرفه ای معرفی در بین المللی، و
جدی و علمی بحث به ورود است. کرده بسیار تالش علم، از شاخه این
در هم هنوز و است ایشان بارز ویژگی های از تخصصی زمینه های در

می کشد. چالش به خود اساسی سؤاالت با را سخنران سمینارها،

دارد. فیزیک علم به خصوص به و علم به خاصی تعصب نفری دکتر
با هنوز ندارد. قبول را علوم از بعضی بین مصنوعی مرزبندی های
اگر و می کند شرکت جدید موضوعات بحث در وافر اشتیاق و حرارت
با می دهد. بروز خود شادمانۀ رفتار با را آن فرابگیرد را جدیدی مطلب
تمامی در و است نداشته اجرایی مسئولیت هیچ گاه که می گوید افتخار
است. داده قرار خود تصمیمات سرلوحۀ را علمی روش زندگی، مراحل
نشانه های جمله از ٧٠ دهۀ در ایران فیزیک انجمن در او فعال حضور

است. کشور علمی اجتماع اعتالی به او عالقۀ

در وی نقش و نفری دکتر علمی فعالیت های مثبت اثرات بی شک
وی است. انکار غیرقابل ایران در چگال مادۀ فیزیک ترویج و گسترش
ایران در بود، مهیا برایش ایران از خارج در زندگی امکان اینکه علی رغم
در کرد، تربیت بسیاری دانشجویان کرد، تالش دانشگاهی کار در ماند،
این در و نمود فراوان کوشش چگال مادۀ فیزیک رشتۀ ارتقاء جهت
در ایشان حضور از دیگر بار است الزم اینجا در بود. تأثیرگذار حوزه
و تشکر ایران در فیزیک علم توسعۀ برای مستمرش تالش های و ایران

نماییم. قدردانی

١١ ١٣٩٧ زمستان و |پاییز ٩١ و ٩٠ پیاپی شمارۀ | |



است؟ راه در جدید جهشی آیا عـلــم:

منصـــوری رضـــا
پژوهشگاه پیشکسوت استاد

به را علمی انقالب مفهوم علمی پیشرفت های تحلیل برای کوهن توماس

از نمونه هایی کوانتومی فیزیک و نسبیت، نیوتونی، فیزیک برد. کار

تحوالت از بخشی اما انقالب ها این همۀ شد. شمرده بر علمی انقالب

را بشر تفکر امروزه که نوین، علم تمایز وجه است. پسانیوتونی علم

به و مفاهیم، روی تفاهم چگونگی در پیشانیوتونی علم از می دهد، شکل

است مدل چارچوب در واژگانی، زبان بر عالوه ریاضی زبان کارگیری

شده حفظ عیناً هم علمی انقالب های در نوین علم از اساسی وجه این ــ

شد»؟ «موجود چگونه مدرن علم این است.

برامده پدیده ای عنوان به نوین علم .١
(Emergent phenomenon)

هردو یا و جامعه یا فرد ویژگی نوعی برای فارسی زبانان ما را علم کلمۀ
در علمی شرایط از مثال یا است. علم اهل فالنی می گوییم می بریم. کار به
ایران؛ کنونی شرایط در علمی توسعۀ از یا می کنیم، صحبت قاجار دوران
متشکل جامعه برای هم و می رود کار به فرد برای هم ویژگی این یعنی
از ما تصور این سامانه. یک عنوان به افراد از زیادی بسیار تعداد از
ساده بسیار دنیا، پیشرفتۀ کشورهای در علم پیچیدگی با مقایسه در علم،
کنید. توجه گاز یک ذره های به است. فردی ویژگی بر کید تأ و است
مرتبۀ به آنها تعداد که هنگامی اما ندارند. دمایی ویژگی کدام هیج
«برمی آید»، دما سامانه، ذرات، از مجموعه این در برسد ١٠٠ بزرگی
است وابسته ذره ها سرعت میانگین به که مفهومی می شود؛ «برامده»
در برامده ویژگی ساده ترین شاید دما است. سرعت سوای کیفیتی اما
مدرن، انسانی و طبیعی علوم در برامدگی مفهوم این است. سامانه یک
استفاده علم کلمۀ از که هنگامی فرهنگمان در دارد. مهمی بسیار نقش
به چیز هر از بیش و می گیریم یکی دانستن و دانش با را آن می کنیم

دلیل همین به است. بوده چنین ما سنت در چون داریم توجه فرد ویژگی
که تصوریم این در هنوز می دانیم. کسب شدنی را دانش و علم که است
سازوکارهای متوجه آورد». دست «به می توان را علم، بخوانید دانش،
جامعۀ در برامده پدیده ای مدرن «علم» نیستیم متوجه نیستیم. نوین علم
پس «برآید»، تا است ایجادشدنی نیست، به دست آوردنی است، مدرن
مکتوب دانش آورد دست به می توان بالقوه آنچه نیست. کسب شدنی
ضمنی دانش حتی علمی؛ دانسته های مجموعۀ یعنی کتاب هاست، در
تفاوت این نیست. به دست آوردنی هم (Implicit knowledge)
در که است تفکری نوع از ناشی که است نوین دنیای در نوین علم عمدۀ
پرداخته ام. آن به تفصیل به فیزیکی علوم در تفکر مبانی عنوان با کتابم

آن از برامده علم و تفکر این پیش برندۀ و برانگیزاننده نیروی
فعالیت های هزینۀ جامعه اگر و برنخیزد جامعه از سؤال اگر چیست؟
این به علم نپردازد خاص منظوری به را روش این کارگیری به با مرتبط
نوع پس شد. نخواهد و بود نخواهد موجود یعنی آید»، «برنمی معنی
نه ، (Scientific community) علمی اجتماع با جامعه برهم کنش
این به دارد. اساسی نقش پدیده این برآمدن یا شدن موجود در علم، اهل
(Wicked system) گوریده سامانه ای که مدرن، جامعۀ در معنی،
پدیده ای با همراه علمی اجتماع نام به «برامده» سامانه ای زیر است،
با لفظی اشتراک یک کمابیش که دارد وجود علم نام همان به برامده
می شود، درک ما فرهنگ در که است، فردی و پیشامدرن علم کلمۀ
معنی به جامعه، با علمی اجتماع ارتباط باشد. همان که این نه
تعریف در که گونه آن است، جامعه سامانۀ به زیرسامانه یک وابستگی
اجتماع که جامعه ای در می شود. مطرح گوریده و پیچیده سامانه های
ندارد وجود مدرن معنی به علم ایران، مانند است، «برنیامده» علمی

باشد. مرتبط جهانی علمی اجتماع به که این مگر
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ارتباط در روش این تأثیرگذاری و تفکرش، روش یمن به نوین علم
درک اجتماعی اش خاص برهم کنش در تنها طبیعت، و جامعه با انسان
متفاوتی حس جامعه» در «علم مفهوم برای انسان ها ما می شود.
احساس آن به جامعه شدن گوریده و پیچیده هنگام به که نداشته ایم
اما مدرن علم دما. واژۀ و گرما حس به شبیه بکنیم، اطالق واژه ای
بیان برای فارسی در گرچه مدرن، جامعۀ یک در است جدید مفهومی
استفاده می شده اطالق دیگر مفهومی بر که موجود واژۀ همان از آن
می یابد شدت مدرن دنیای در جامعه و علم ارتباط که هنگامی می شود.
پژوهش های در بارها نتیجه این می رود. باال نیز جامعه اقتصادی توان
وجود مدرن علم که جامعه ای در شده. داده نشان گذشته در علم اقتصادِ
حذف اگر که زیرسامانه هایی اند همچون پژوهشگاه و دانشگاه نهاد دارد
می شود؛ احساس آن خأل جامعه، در یعنی سامانه، کل در فوری شوند
اما ایران در داریم. انتظار گوریده و پیچیده سامانه های از که اثری همان
جامعۀ می رسد نظر به پس نمی شود؛ و نشد حس دانشگاه ها تعطیلی
(Complicated system) دشوار سامانۀ یک بافتار این در ایران

باشد. گوریده که رسد چه نشده پیچیده هنوز و است

فناوری و علم .٢

صنعت و فناوری میان همواره ،١٧/١١ قرن از بگوییم مدرن، دوران در
مرتبۀ از آن ها متقابل تاثیرگذاری زمانی مقیاس اما بوده ارتباط علم و
دهه چند به شاید بیست قرن اواخر در که است بوده سال ١٠٠ بزرگی
از علم تفکیک که شده کوتاه اندازه ای به فاصله این اما اکنون رسید.
که داریم پیش در عصری ما ترتیب این به است. شده بی معنی فناوری
معنی علمی اجتماع و نیست مشهود دیگر فناوری و علم میان تمایز
متمایزی برامدۀ پدیده های انتظار باید و گرفته خود به گسترده تری کمی
توجه این بر عالوه داشت. ٢١/١۵ قرن دوم نیمۀ پیشرفتۀ جامعه های در
علمی اجتماع فناوری، فقط نه و علمی، زمینه های بسیار در که کنیم
« (Open science) باز علم» واژۀ می شود. نزدیک جامعه کل به دارد
تحوالت این به اشاره « (Citizen scientist) دانشگر ـ «شهروند و
علمی اجتماع در برامده پدیده های جدیدی نوع از را ما انتظار که دارد
اجتماع همگرایی نیز و فناوری و علم همگرایی همین اما می کند. بیشتر
مانند به داشت انتظار باید که می آفریند دیگری تفکر زبان دارد جامعه ـ
مفهوم سازی قدرت در دیگری نوین تحول ١٧/١١ قرن در ریاضی زبان

کند. ایجاد بشر تفکر و

بشر مفهوم سازی قدرت در دیگر جهشی یا تحول .٣

تفکر چگونه که دیدیم است. تکاملی برامدشدگی یک جهش از منظورم
تغییری و مدرن علم برآمدن باعث ریاضی زبان کمک به مدل سازی

در که تحوالتی با اکنون، شد. مدرن بشر تفکر نوع در گونه تکامل
حتی گوناگون سامانه های دینامیک شناخت رایانه ای، محاسبات زمینۀ
ریاضیات نوع از دیگر که رایانه ای روش های همین کمک به گوریده،
باید است، قرارداده بشر اختیار در جدیدی نوع تفکر زبان و نیست
براینده! منش نوعی ــ داشت دیگر نوعی از تکاملی اتفاقی انتظار
است؛ تصورپذیر آینده سال ۵٠ در بشر نوع در دیگر جهشی پس
(Emerging technologies) براینده فناوری های مانند واژه هایی
این نوید (Disruptive technologies) پاشاننده فناوری های و
را آن نوع بشود وضوح به که این بدون می دهد را نوین برامدشدگی
که فیزیکی علوم در تفکر روش همان ترتیب، این به کرد. پیش بینی
ارتباط که می کند مهیا را دیگری جهش دارد داده ام توضیح کتابم در
خودش که سیلیکون  پایه ای موجوات با و طبیعت، با خودش، با را بشر
می رسد نظر به داد. خواهد شکل متفاوت کامال نوعی به می آفریند
سال ٣٠٠ دیگر فیزیکی، علوم بر مبتنی جهش برخالف بار، این
است. سال ده چند آن زمانی مقیاس بلکه کشید نخواهد درازا به
Stephen Wolfram, A New Kind) ۇلفرام استیون برخالف
در جدیدی علم نمی گویم (of Science, Wolfram Media, 2002.
وجه. هیچ به می کند، نقض را گالیله ای و نیوتونی تفکر که است راه
امکان او به که می کند فراهم دارد بشر را جدیدی زبانی» «ابزار بلکه
مفاهیمی بسازد؛ جدید مفهوم های ریاضی زبان از فراتر روشی به می دهد
امکان پذیر ما کنونی علم ریاضیات بر مبتنی مدل های با آن ساختن که
ریاضی زبان کارگیری به با ما که را مفهوم هایی کنید مقایسه نیست.
روش و ریاضی زبان اگر بکنیم؛ ابداع گذشته سال ٣٠٠ در توانسته ایم
طبیعت درک آن تبع به و مفهوم ها این ابداع نبود فیزیک در مدل سازی
یعنی واژگانی، زبان کمک به بشر تفکر راه می بود. ناممکن امروزی
بشر که بود بن بستی بیرونی و سینا ابن و ارسطو طبیعی فلسفۀ همان
رایانه، جدیدِ زبانِ شاید اکنون جهید. بیرون به آن از مدلی تفکر با مدرن
این از و کند فراهم دیگر نوعی از مفهوم سازی امکانِ در دیگر جهشی
مفهوم دینامیک بشود. باز بشر روی به دیگری مفهومی جهان طریق
الگوریتم ها، فضا، و زمان بودن گسسته آن در که کرد خواهد پیدا دیگری
هوش شبیه سازی ها، ، (Cellular automata) یاخته ای خودکاران
خواهند عهده به نقشی کدام هر آن ها با مرتبط فناوری های و مصنوعی،
همۀ یاخته ای خودکاران کمک به تنها می خواهد ولفرام استیون داشت.
حتماً ادعا این ناگالیله ای. و نانیوتونی روشی به بدهد توضیح را کیهان
در زبانی توسعۀ معنی به می کنم مطرح من که امکانی اما است بی مورد
صد چند دستاورد که است فیزیکی علوم مدلی روش همان چارچوب
زبان و واژگانی زبان به جدید زبانی آن در که است بشر اخیر سال
■ بود. آماده باید تحول این برای می شود. اضافه ریاضی
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مشاهده تا نظریه از کیهان شناسی:

فیروزجاهـی حسـن
نجوم پژوهشکدۀ

خیره کنندۀ پیشرفت  های هستیم. کیهان  شناسی طالیی عصر در ما
انقالبی نظری مدل های ارائۀ و طرف یک از اخیر دهۀ چند در فناوری
شاخه  ای به را کیها  ن   شناسی دیگر، طرف از کیهان تحول و دینامیک برای
لطف به است. کرده تبدیل مدرن فیزیک در دامنه پر و فعال بسیار
استاندارد مدل کیهان شناسان اخیر، دهۀ دو طی در دقیق رصدهای

داده اند. ارائه را Λ CDM به موسوم

رصدی مشاهدات با که است کیهانی (منظور کیهان مدل، این در
انفجار یک از پیش سال میلیارد ١٣٫٨ حدود است)، توصیف قابل
انبساط حال در پیوسته بعد به آن از و شده متولد (Big Bang)بزرگ
(حدود بزرگ انفجار از بعد بالفاصله که است این بر اعتقاد است.
دورۀ به که شده شتابدار انبساط وارد کیهان کمتر) شاید و ثانیه ٣٠−١٠

نقش بزرگ مقیاس های در گرانش دوره این در است. معروف تورم
شده منبسط نمایی صورت به فضاـ زمان و داشته را دافعه نیروی یک

.(١ (شکل است.

می گردد بر تورمی دورۀ وجود به کیهان شناسان اعتقاد دلیل البته
تورم غیاب در بزرگ انفجار قدیمی مدل های که جدی مشکالت به
کیهان چرا که دهند توضیح نبودند قادر مدل ها این جمله، از داشته اند.
کیهان چرا اینکه یا و است همسانگرد و همگن بزرگ مقیاس های در
است این اخیر سؤال ترجمۀ معادال است. بزرگ بسیار حال زمان در
(انحنای است تخت تقریباً خوبی دقت با حال زمان در کیهان چرا که

است)؟ ناچیز تقریباً کیهان فضایی

.(WMAP تیم از (مرجع: عالم انبساط تاریخچۀ از شهودی تصویری .١ شکل
بعد بالفاصله تورمی دورۀ و یافته تولد (Big Bang) بزرگ انفجار از کیهان
در فوتون ها و بوده داغ بسیار کیهان ابتدا در می شود. شروع بزرگ انفجار از
بوده اند. محبوس پروتون ها و الکترون ها بین ذرات فیزیک سریع واکنش های
بوده سال هزار ۴٠٠ تقریباً کیهان سن که زمانی (تقریباً کیهان شدن سرد با
آزادانه و شده آزاد باردار ذرات قید از فوتون ذرات و شده تشکیل اتم ها است)،
کنونی (CMB) کیهانی زمینۀ تابش همان که شده اند منتشر فضا جهات همۀ در

هستند.

این اولیه جهان کیهان شناسی در پیشنهادها انقالبی ترین از یکی
خوشه های و کهکشان ها جمله از کیهان ، در ساختارها تمام که است
نام به کوانتومی میدان یک کوانتومی اختالالت از غیره، و کهکشانی
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میدانی تورمی، میدان شده اند. ایجاد تورمی) (میدان اینفالتون میدان
انبساط انرژی اصلی سهم و پوشانده را زمان و فضا تمام که است
دیگر، طرف از است. تورمی میدان این پتانسیل از ناشی اولیه عالم
به کوانتومی اختالالت که داریم یاد به هایزنبرگ قطعیت عدم اصل از
در می آیند. پدید میدان) (یا ذره هر مکان و سرعت در پیوسته طور
تورم دورۀ در کوانتومی اختالالت که است این بر اعتقاد تصویر، این
اولیه بذرهای و شده افق فرا اصطالحاً و شده بزرگ نمایی صورت به
بنابر می کنند. ایجاد را اولیه ناهمسانگردی های و ساختار تشکیل برای
دقت با تورمی میدان پتانسیل اینکه و اختالالت این کوانتومی ماهیت
این که است این تورمی مدل های اصلی پیش بینی است، تخت خوبی
(٣ و گاوسی، تقریباً (٢ ناوردا، مقیاس تقریباً (١ اولیه: اختالالت
پارادایم اساسی پیش بینی سه این خوشبختانه باشند. آدیاباتیک تقریباً
اخیر دهۀ دو طی در (CMB) کیهانی زمینۀ تابش رصدهای در تورم
از CMB زمینۀ تابش که می شود نشان خاطر است. شده تأیید قویاً
و گاموف توسط ابتدا که بود بزرگ انفجار نظریۀ اولیۀ پیش بینی های
توسط ١٩۶۵ سال در و مطرح شد دوم جهانی جنگ از بعد وی همکاران
طور به آمریکا) در بل مخابراتی شرکت مهندس (دو ویلسون و پنزیاس
و پنزیاس به مشترکاً ١٩٧٨ سال نوبل (جایزۀ شد. کشف تصادفی

شد). داده مهم کشف این بخاطر ویلسون

به منجر تورمی میدان کوانتومی اختالالت تورم، نظریۀ بنابر
وجود می شوند. CMB زمینۀ تابش طیف روی افق فرا اختالالت
ماهوارۀ توسط ابتدا ١٠−۵ نسبی دامنۀ با آماری افت وخیزهای این
WMAP ماهواره  های توسط سپس و شد COBEمشاهده (1992)
با خیزها و افت این آماری خواص PLANCK (2013) و (2003)
کیهان دینامیک از دقیق بسیار تصویری که شد رصد بیشتر چه هر دقت

.(٣ و ٢ (شکل های می دهند. ارائه اولیه

پالنک. ماهوارۀ از برگرفته کیهانی زمینۀ تابش دمایی اختالالت .٢ شکل
زمینه متوسط دمای از گرم تر یا سردتر دمایی اختالل بیانگر قرمز و آبی نقاط
مرتبۀ از اختالالت دامنۀ و کلوین درجۀ ٢٫٧ تقریباً زمینه تابش دمای است.

است. ١٠−۵

اختالالت دوتایی همبستگی تابع از ناشی زمینۀ تابش توان طیف .٣ شکل
مقیاس بیانگر افقی محور .(٢٠١۵) پالنک رصد توسط شده ارائه دمایی،
نقاط است. کلوین مایکرو مربع مرتبۀ از عمودی محور و درجه) واحد (در طول
است. Λ CDM مدل نظری پیش بینی قرمز منحنی و رصدی داده های آبی
اولیۀ اختالالت از که هستند کوستیکی آ اولیۀ نوسانات بیانگر دره ها و قله ها
پیش بینی و رصدی داده های بین توافق شده اند. تولید تورم دوران در کوانتومی

است! توجه قابل بسیار نظری

در که را تورمی مدل های اولیۀ پیش بینی سه تنها نه مشاهدات این
را ذی قیمتی اطالعات  بلکه می کنند، تأیید قویاً شد اشاره آنها به باال
باریونی مادۀ توزیع کیهان، فضای انحنای میزان کیهان، سن به راجع
اصلی مؤلفه های که تاریک، انرژی و (تاریک) باریونی غیر و (روشن)

کنند. می ارائه هستند، Λ CDM استاندارد مدل

WMAP و PLANCK ماهواره های از که مهمی نتایج جمله از
دقت با کیهان (١ که: است این شد، حاصل Λ CDM مدل تثبیت در
برای کیهان انرژی از %٧٠ به نزدیک (٢ است، تخت %٠٫٢ از بهتر
است دافع گرانشی طور به که است ناشناخته ای انرژی جنس از انبساط
از کیهان انرژی از ٢۵% به نزدیک (٣ است، موسوم تاریک انرژی به و
نیوتن قوانین از گرانشی لحاظ از که ماده ای است، تاریک مادۀ جنس
با و ندارد برهم کنش نور با ولی می کند، پیروی اینشتین عام نسبیت و
انرژی از ۵% حدود تنها (۴ نیست، دیدن قابل مغناطیس الکترو طیف
فیزیک مدل های در که است (باریون) معمولی مادۀ جنس از کیهان کل
نظیر ، ذرات فیزیک آزمایشگاه های در و می شود توصیف بنیادی ذرات

است. مشاهده قابل سرن، در LHC آزمایش

مدلی می کند، ارائه کیهان از Λ CDM مدل که است تصویری این
بزرگترین در را کیهان تحول باالیی بسیار دقت با که پارامتر ۶ بر مبتنی
کرده توصیف خوبی به آن سال میلیارد ١٣٫٨ عمر طول در و مقیاس ها
است. آمده بیرون سربلند ماهواره ای و زمینی رصدهای از بسیاری از و
جدی نظری چالش های دارای Λ CDM مدل که نماند ناگفته البته
بسیار را آینده دهه های طی در کیهان شناسی در پژوهش افق که است

کرد. خواهد جنب  وجوش پر و غنی
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تاریک انرژی و تاریک مادۀ منشأ سوال ها، این مهمترین جملۀ از
تمامی که می شود یاد مرموزی انرژی عنوان به تاریک انرژی از است.
ساده ترین می گردد. کیهان شتابدار انبساط باعث و پوشانده را کیهان
که است کیهان شناسی ثابت مفهوم تاریک انرژی توصیف برای راه حل
برداشت .(!Λ CDM در Λ عبارت آنجا از (و است معروف Λ به
افت وخیزهای نیست! انرژی از خالی خأل حتی که است این فیزیکدان ها
انرژی ایجاد باعث و شده انباشته هم روی خأل در میدان ها کوانتومی

می گردند. Λ کیها ن شناسی ثابت

١٠١٢٠ اندازه به نظری پیش بینی این که است این مشکل حال
چالشی این است! بزرگ تر تاریک انرژی شده رصد مقدار از بار
اختالالت چطور که داده قرار کیهان شناسان و فیزیکدانان فراروی بزرگ
ثابت در ١٢٠−١٠ دقت با کنترل شده ای سهم خأل در میدان ها کوانتومی
حال زمان در عالم انبساط با که کنند ایجاد تاریک انرژی و کیهان شناسی
مناسب زمان در که باشد شده تنظیم طوری حال عین در و باشد سازگار
بزرگ ساختارهای تشکیل جلوی که شده کیهانی دینامیک سازوکار وارد

باشد. نگرفته را مقیاسی

واقعاً تاریک ماده آیا . است تاریک مادۀ منشاء دیگر سؤال
فیزیک تعمیم یافتۀ مدل های در که است سنگینی ذرات از متشکل
ذرات این کردن پیدا برای جستجو البته گشت؟ دنبالش باید ذرات
برابر در جدی چالشی و نبوده موفق چندان ذرات شتابدهنده های در
رقیب تصویر یک البته است. گذاشته کیهان شناسان و ذرات فیزیکدانان
مقیاس های در گرانش اصالح در باید را تاریک مادۀ نقش که است این
پیروی اینشتین عام نسبیت نظریۀ از است ممکن که کرد جستجو بزرگ
و فیزیکدانان بین تاریک مادۀ فرض اندازۀ به پیشنهاد این البته نکند.
عام نسبیت نظریۀ دستکاری اینکه اول ندارد. طرفدار کیهان شناسان
(از متفاوت مقیاس های در کیهان تحول که باشد طوری باید اینشتین

نسبیت که کاری نکند، خراب را (CMB روی پیش بینی های در جمله
روی LIGO رصد اخیر مشاهدات ثانیاً، می دهد. انجام خوبی به عام
ستاره های و سیاهچاله ها ادغام از ناشی اخترفیزیکی گرانشی امواج
که گذاشته گرانشی تعمیم یافتۀ مدل های روی سنگینی قیدهای نوترونی،

است. کاسته چشمگیری طرز به مدل ها این جذابیت از

شتابدار انبساط در تورم پارادایم پشت سازوکار اینکه، دیگر سؤال
فعال چه اگر چیست؟ کوانتومی اختالالت ایجاد و اولیه کیهان
طرز به نرده ای میدان بر مبتنی تورمی مدل های پدیده شناسی تصویر
توجه باید ولی است، بوده  موفق تورمی فیزیک توصیف در معجزه آسایی
درک بدون هستند، پدیده شناسی حد در فقط مدل  ها این که داشت
آمده کجا از اینفالتون میدان که این جمله از آنها. سر پشت نظری عمیق
مؤثر موجود یک یا است طبیعت بنیادی میدان یک این آیا است؟
سازوکار آیا است؟ کرده مخفی خود پشت را بنیادی  تری دینامیک که
چالش های از یکی که دارد کوانتومی گرانش فیزیک با ارتباطی تورمی
برای رهیافتی تورمی دینامیک آیا است؟ نظری فیزیک امروزه مهم

می دهد؟ دست به بزرگ) (انفجار اولیه زمان تکینگی مشکل

نظر به بعید که هستند چالش برانگیزی و سخت سؤال های اینها همۀ
داده قانع کننده ای پاسخ آنها از کدام هر به دهه دو یا یک طول در می رسد
تلسکوپ های از گوناگون، رصدهای انجام برون رفت، راه تنها شود.
این از گوشه هایی به بتوانند که است فضایی ماهواره های تا زمینی
شامل LISA رصد پیشنهاد مثال، عنوان به کنند. نورافشانی مجهوالت
خواهد قادر ، کیلومتر میلیون یک از بیش طول به ماهواره ای بازوی سه
اختالالت روی را اولیه گرانشی امواج ردپای باال بسیار دقت با بود
تصویری اولیه گرانشی امواج این مشاهدۀ کند. رصد CMB تابش
در رقیب) های مدل یا (و تورم دینامیک از روشنگر و دقیق بسیار
■ داد. خواهد ارائه بزرگ) انفجار از (بالفاصله کیهان تولد زمان
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است! باقی  همچنان حکایت

صدری سعید

اطالع رسانی مرکز

میرزاخانی مریم بنیاد کار به آغاز

اینترنتی آدرس با میرزاخانی مریم بنیاد

http://mmirzakhani.com

مدیریت میرزاخانی مریم خانوادۀ طرف از که بنیاد این کرد. کار به شروع
می شود: نقل عیناً که است آورده مطلبی خود معرفی صفحۀ در می شود

شوم. نویسنده که بود این رویایم بودم بچه که «وقتی
هر واقع در می گذراندم، رمان خواندن به را لحظاتم هیجان انگیزترین
خطور کسی کمتر ذهن به شاید می خواندم». می رسید دستم به را چیزی

باشد. ریاضیات نابغۀ یک کودکانۀ رویای جمالت این که کند

و بنویسد بخواند، داشت دوست همیشه میرزاخانی مریم پروفسور
در صرفا همواره خود، کوتاه ولی پربار زندگی طول در اما شود خوانده
کند. برآورده را آروزیش این نکرد فرصت و کرد فعالیت علمی زمینه های

رمانی می توانستیم بعد سال های می داد، امان مرگ اگر بسا چه
مریم زندگی ناآرام، مغز یک تجربیات و خاطرات نام با بخوانیم
و یاد امانتداری با می توانیم تنها اکنون که افسوس ولی میرزاخانی،

داریم. نگه زنده را مریم خاطرۀ

ایرانیان همدردانۀ و دوستانه واکنش های از پس و راستا همین در
درگاهی که برآمدیم آن پی در میرزاخانی مریم خانواده عنوان به ما عزیز،
دارد وجود کرده سفر عزیز این دربارۀ را هرآنچه ابتدا در تا کنیم ایجاد

ادامه در و گذاشته اشتراک به او دربارۀ موثقی اطالعات و کرده جمع را
میرزاخانی مریم نیات تا نماییم اندازی راه ایشان نام به را بنیادی راه

برسانیم. سرانجام به را

مریم پروفسور رسمی وبگاه که است این تالشمان تمام اکنون
شود. تبدیل او درباره موثق اطالعات ارائه جهت پایگاهی به میرزاخانی

داریم. نگه زنده را راهش و یاد و نام بتوانیم که امید

صمیمانه عزیز هموطنان همۀ حمایت های و همراهی از پیشاپیش
هر یا و تصویر، صدا، اطالعات، اگر خواهشمندیم و سپاسگزاریم
تا باشند تماس در ما با دارند، میرزاخانی مریم پرفسور از مستندی
اشتراک به همگان با سایت این در مانده یادگار به عزیز این از را چه هر

بگذاریم.

******

میرزاخانی مریم تمبر و سردیس از رونمایی

٢٨ تاریخ در میرزاخانی مریم قلم تمبر و تندیس از رونمایی مراسم
شریف، صنعتی دانشگاه در وی استادان حضور با ١٣٩۶ شهریور
فارسی، ادب و زبان فرهنگستان رییس علوم، فرهنگستان رییس
در مرحوم آن خانوادۀ و ایران ملی کتابخانۀ و اسناد سازمان رییس

شد. برگزار ملی کتابخانۀ محل
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آینده نسل برای میرزاخانی مریم تحصیلی کمک هزینۀ

مریم یاد گرامیداشت منظور به (AMS) آمریکا ریاضی انجمن
برای میرزاخانی مریم بورسیۀ عنوان با را کمک هزینه ای میرزاخانی
است: آمده انجمن این اطالعیۀ در است. کرده برقرار آینده نسل
پسادکتری و دکتری پژوهش های از حمایت منظور به کمک هزینه این
صورت به تاثیرگذار و قابل قبول سطح در ریاضیدانانی به ساله هر
با شد. خواهد اعطا غیره و راهبری همکاری، پشتیبانی سفر، هزینۀ
سطح در حمایت ها زمان، مرور به بورسیه این موقوفات میزان افزایش

گرفت. خواهد صورت گسترده تری

انجمن توسط میرزاخانی مریم نام با سخنرانی هایی برقراری
آمریکا ریاضی

میرزاخانی، مریم بزرگداشت منظور به آمریکا ریاضی انجمن شورای
وی نام با سخنرانی هایی فیلدز، مدالِ   برنده ایرانی اولین و زن اولین
میرزاخانی است: آمده چنین انجمن این اطالعیۀ در است. گذارده پایه
دستاوردهای که بود خالق بسیار ریاضیدانی و استانفورد دانشگاه استاد
توپولوژی، مختلط، آنالیز هذلولوی، هندسۀ  در موثری بسیار و چشمگیر

داشت. دینامیک و

موسسۀ طرف از میرزاخانی تحصیلی کمک هزینۀ برقراری
برکلی) در ریاضی علوم تحقیقات (انستیتوی MSRI

این پژوهشگر ۴ به که است دالر میلیون ۵ ساالنه کمک هزینه این مبلغ
مریم است: آمده موسسه این اطالعیه در شد. خواهد اعطا موسسه
ریاضیات در افتخار مهم ترین کسب به موفق ٢٠١۴ سال در میرزاخانی
چهل در و ٢٠١٧ سال در او فراوان تاسف با شد. فیلدز جایزۀ  یعنی
سراسر در مردم عموم همانند ریاضی و علمی جامعۀ درگذشت. سالگی

رییس روحانی، حسن می دارند. گرامی را او گرانقدر دستاوردهای جهان
می گوید: چنین او دربارۀ ایران، جمهوری

ایران نام که متواضع انسان و خالق دانشمند این بی نظیر «درخشش
همت معرفی در عطفی نقطۀ کرد، طنین  انداز جهانی علمی مجامع در را
در افتخار قله های به راهیابی مسیر در ایرانی جوانان و زنان واالی

بود.» بین المللی گوناگون عرصه های

استرالیا ریاضی انجمن میرزاخانی مریم جایزۀ

از حمایت برای را میرزاخانی مریم جایزۀ استرالیا ریاضی انجمن
ریاضی تکمیلی تحصیالت رشته های در جهان سراسر در زن دانشجویان
مریم نقش بزرگداشت برای جایزه این است. نموده طراحی استرالیا در
در زنان ترقی راه سر بر محدودیت ها رفع منظور به تالش در میرزاخانی
انتخاب به رقابتی فرایند یک در هرساله و است شده برقرار ریاضیات
کمیته سوی از که برجسته ریاضیدانان از متشکل گزینش کمیتۀ یک

می گردد. اعطا می شوند منصوب WIMSIG اجرایی

: نمایید مراجعه زیر لینک به بیشتر اطالعات برای

http://www.austms.org.au/Mirzakhani+award+

ریاضیات در زنان روز

بانوان کمیتۀ پیشنهاد با جهان ریاضی انجمن های بین المللی اتحادیۀ
٢٢) می ماه ١٢ میرزاخانی، مریم تولد روز ایران، ریاضی انجمن

کرد. نامگذاری جهان در ریاضیات» در زنان «روز را اردیبهشت)
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• راهنما استاد انتخاب دربارۀ
لیپ شیتس رابرت

در تأثیرگذاری و مهم نقش مناسب راهنمای استاد انتخاب

قلم به زیر، مقالۀ دارد. دکتری دانشجوی شغلی و علمی مسیر

آمریکا، اورگانِ دانشگاه ریاضیات استاد لیپ شیتس رابرت

برای فقط نه که است زمینه این در پیشنهادهایی حاوی

در دکتری دانشجویان عموم برای بلکه ریاضی دانشجویان

می رسد. نظر به مفید علمی رشته های

استاد اندازۀ به خارجی عامل هیچ شما تکمیلی تحصیالت مسیر در
انتخاب در شما به کمک مقاله این هدف نیست. مؤثر دکتری راهنمای
پیش موفقیت با را خود کار او نظر زیر بتوانید که است استادی
استاد انتخاب در فقط ندارم، زمینه این در ویژه ای تخصص من ببرید.
می آید نوشته این در که مالحظاتی و بوده ام، خوش اقبال خودم راهنمای
طی که است دانشجویانی مورد در من مشاهدات از برگرفته عمدتاً
ریاضیدانان با که بحث هایی نیز و گرفته اند، تصمیمی چنین سال ها

داشته ام. دیگر

آمریکاست دانشگاهی نظام به معطوف ضمنی طور به من تمرکز
پس تکمیلی، تحصیالت سوم یا دوم سال در معموال راهنما،  استاد که
گذراند، را جامع امتحان و عمومی درس های بعضی دانشجو آنکه از
انفرادی مطالعۀ دانشجویان دانشگاه ها، بیشتر در می شود. انتخاب
بعداً که می گیرند بالقوه راهنمای استاد چند با غیررسمی) یا (رسمی
سیستم های دانشگاه ها از بعضی چند هر می کنند، انتخاب را آنها از یکی
برنامه ها سایر و مطالعاتی، گروه های سمینارها، در شرکت دارند. دیگری
از که دانشجو، عالقۀ مورد رشتۀ در سمیناری) شام مثال) رویدادها و
برای است دیگری راه های می شود، شروع تکمیلی تحصیالت اول سال

راهنما. استاد وانتخاب علمی هیئت اعضای شناسایی

به کمک دانشجو، تحقیقات هدایت به کمک راهنما استاد نقش

سایر در دانشجو به کمک محدودی، اندازۀ تا و کاریابی برای دانشجو
به مربوط مسائل قبیل از آیند، پیش است ممکن که حرفه ای مسائل
از پس راهنما استادان از بسیاری است. حرفه ای رفتار و تدریس
کمک های به راهنما و مشاور نقش در نیز دانشجو دکتری دورۀ پایان
«کمک» جریان، این سراسر در کلیدی واژۀ ولی می دهند. ادامه خود
راهنما، استاد و هستید خودتان شما موفقیت اصلی مسئول یعنی است

است. «کمک کننده»

که می کنیم مطرح بالقوه راهنمای استاد دربارۀ پرسش هایی اینجا در
راهنمایی استاد هیچ بگیرد. نظر در خود انتخاب در دانشجو است خوب
نمی کند؛ صدق پرسش ها این در نظر مورد مالک های در کامل طور به
شما برای پرسش ها کدام ببینید و بسنجید را آنها باید شما بنابراین
سؤاالت این از بعضی می نامیم. X را بالقوه راهنمای استاد مهمترند.
را مفید پاسخ های دیگر بعضی مورد در بپرسید؛ X از می توانید را
برخی پاسخ و گرفت؛ X قبلی یا فعلی دکتریِ دانشجویان از می توان

کنید. پیدا خودتان باید را دیگر

تقریباً عالقه مندید؟ می کند تحقیق آن Xدر که حوزه ای به آیا
نقش خودش رشتۀ با متفاوت زمینه ای در ندارد صالحیت هیچ کس
هم شاید (و سال سه حداقل طی شما بنابراین، باشد؛ داشته راهنما استاد
مشغول هفته در ساعت ٣٠ حدود راهنما استاد انتخاب از پس بیشتر)
دالیلی از یکی این بود. خواهید او پژوهشی حوزۀ در ریاضی تفکر
تکمیلی تحصیالت دورۀ اوایل در را متنوعی درس های گذراندن که است
باشید نگذرانده زمینه ای در را درسی دوره این در اگر چون می کند ایجاب

نه. یا دارید دوست را زمینه آن نمی دانید

شما برای و دارند متفاوتی فرهنگ های ریاضی متفاوت حوزه های
و نوشتار سبک باشند. بقیه از مناسب تر ازآنها بعضی است ممکن
شما می کند؛ فرق دیگر حوزۀ به حوزه یک از نیز دقت سطح و گفتار
پژوهشی، مقالۀ چند مطالعۀ با راهنما استاد انتخاب از قبل می توانید
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آورید. دست به موضوع این از شناختی

و راحت برایتان ریاضیات دربارۀ X با کردن بحث آیا
با پرسش هایی بود خواهید عالقه مند قاعدتاً شما است؟ خوشایند
شوید، بهره مند او پاسخ های از تا بگذارید میان در راهنما استاد
استادان از بعضی باشند. ابتدایی و ساده است ممکن گاه که پرسش هایی
خودت «برو می گویند: دیگر بعضی و می دهند مفصلی پاسخ های راهنما
است ممکن شرایطی، در جواب، نوع دو هر کن». فکر درباره اش
اتاق به زدن سر با اول، سال های همان از باید شما باشد. ارزشمند
هر ببینید و بکنید آنها از سؤاالتی کاری، ساعات در مختلف استادان
شوق سر X با کردن صحبت از آیا می دهد. پاسخ چطور آنها از یک
جدّی فعالیت به را شما او با صحبت آیا و می شوید دلسرد یا می آیید

نه. یا می کند ترغیب

است؟ Xالزم پژوهشی حوزۀ در کردن کار برای تدارکاتی چه
پیش زمینۀ و اطالعات مقدار اما است برانگیز چالش ریاضیات تمام
استاد از است. متفاوت بسیار ریاضی مختلف رشته های در الزم
شروع و نظر مورد موضوع بر تسلط حداقل برای بپرسید بالقوه راهنمای
طول جقدر مطالعات این و دارید نیاز مطالعاتی چه به تحقیقاتی کار

می کشد.

ریاضیات مرزهای است؟ پژوهش حیطۀ در فعالی فرد X آیا
علمی هیئت از عضوی بنابراین، است. پیشروی حال در سرعت به
جاری مهم مسائل از است ممکن نیست فعال پژوهشی لحاظ از که
در را جدید مقاله های باشد. نداشته اطالع جدید تکنیک های و
هیئت اعضای از بعضی کنید. جستجو arXiv یا MathSciNet®

پژوهش حیطۀ در خود دانشجویان تحقیقات طریق از عمدتاً علمی
مالحظه هم را X اخیر دانشجویان کارهای بنابراین، می مانند. فعال
Mathematics Genealogy) ریاضیات تبارشناسی پروژۀ کنید.
چند هر است، مفید X سابق دانشجویان یافتن برای (Project

باشد. داشته کامل تری اطالعات است ممکن شما دانشکدۀ

است؟ بوده دیگری دانشجویان راهنمای استاد اخیراً X آیا
می طلبد. تدریس یا تحقیق توانایی با متفاوت مهارتی دانشجو راهنمایی
X راهنمایی تحت اخیراً که دانشجویانی از بعضی از امکان، صورت در
کار از خنثی) یا منفی یا (مثبت تجربه ای چه که بپرسید داشته اند قرار
ارزیابی دراین هم X سابق دانشجویان از نظرخواهی دارند. X با کردن

است. مفید

پیش در X دیگر دانشجویان از بعضی که علمی مسیر آیا
که باشید داشته یاد به می کند؟ تطبیق شما هدف های با گرفته اند
استاد یک که برد پی می توان دیگری، مالک هر از بیش اینجا، از

می کند. عمل گزینشی و سختگیرانه دانشجو انتخاب در حد چه تا رساله
مسیرهای بعداً می کنند هدایت راهنما استادان بیشتر که دانشجویانی

می گیرند. پیش در مختلفی

از (اعم فعال پژوهشگران از جمعی شما دانشگاه در آیا
پژوهشی حوزۀ در دانشجویان) و پسادکتری و علمی هیئت اعضای
درس های مطالعاتی، سمینارهای سمینارها، وجود دارد؟ وجود X
آنها بر تمرکز و مطالب یادگیری به غیررسمی گفتگوهای و موضوعی،
خصوص به تکمیلی تحصیالت آخر سال دانشجویان می کند. کمک

ارزشمندند.

علمی کادرهای از بسیاری است؟ علمی هیئت دائم Xعضو آیا
به را آنها تا می کنند تمرکز خودشان پژوهشی برنامه های روی تازه کار

ندارند. آمادگی دیگران راهنمایی برای و برسانند سامان

دسترس در شما دکتری دورۀ تمام در X می رود انتظار آیا
است ممکن شغلی دالیل به یا شخصی دالیل به خواه ریاضیدانان باشد؟
ترتیبی راهنما استاد اگر حتی دهند. تغییر را خود کار محل دانشگاه
دانشجو راهنمایی به دور از یا کند مکان نقل او با دانشجو که بدهد
همچنین است. مخرب دانشجو برای مکان ها تغییر این بپردازد،
مرخصی انواع سایر یا مطالعاتی فرصت برای علمی هیئت اعضای
آغاز در درست شما اگر که می شوند دور خود کار محل از تحقیقاتی
را استاد البته است. آفرین مشکل  باشید مسئله یک روی تحقیق
و نقشه ها دربارۀ باید شما اما بماند یک جا که کرد مجبور نمی توان

کنید. سؤال او جاری برنامه های

ریاضی جامعۀ در و دانشگاه ریاضی بخش در فعالی Xفرد آیا
امکانات و فرصت ها از او گاهی آ در است ممکن عامل این است؟

باشد. مؤثر شما از حمایت در او توانایی در و مرتبط

یک با می تواند یکبار وقت هرچند بالقوه راهنمای استاد
است ممکن ارتباط این میزان کند؟ مالقات خود دکتری دانشجوی
تقریباً آن میانگین و باشد متغیر سال در بار دو تا هفته در بار چند از
اینکه به دارد بستگی شما برای بهینه میزان است. هفته در ساعت یک
هفته، دو در بار یک از کمتر ولی باشید مستقل خود پژوهش در چقدر

نیست. ایده آل

تحقیقاتی مسائل کردن پیدا مورد در دانشجو از X انتظار
مسائل اولین خودشان راهنما استادان بیشتر چیست؟ مناسب
سمینارهایی آنها از بعضی ولی می کنند معین دانشجو برای را تحقیقاتی
دارند انتظار یا می کنند برگزار حل نشده مسائل دربارۀ بحث برای

کند. پیدا دیگری راه های از را مسائلش اولین حتی دانشجو
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هزینۀ کمک یا تدریس میزان چه کنید، Xکار با باشد قرار اگر
بخش های از بعضی در باشید؟ داشته انتظار می توانید را پژوهش
در و است یکسان تقریباً دانشجویان همۀ برای تدریس بار دانشگاه ها،
استاد به راهنما استاد یک از و دیگر رشتۀ به رشته یک از دیگر، بعضی
چه موردنظر استاد که دارد این به بستگی و می کند فرق دیگر راهنمای
دانشجو برای مالی کمک تأمین در چقدر و دارد اختیار در پژوهانه هایی

کوشاست. داخلی منابع از

X با راحتی به حرفه ای مسائل سایر دربارۀ می توانید آیا
رهنمودهای ارائۀ راهنما، استاد ثانویۀ نقش یک کنید؟ صحبت
شغل یافتن برای درخواستی وقتی اینکه دربارۀ مثال ــ است حرفه ای
گزارش به چگونه یا بنویسید، چگونه را خود تحقیقات شرح می دهید
ضمنی یا صریح غرض ورزی مواردِ با احیاناً، یا بدهید پاسخ داور یک
مسئولیت حیطۀ از خارج شما شخصی مسائل ولی کنید. مقابله چگونه
تأثیر شما کار بر مسائل گونه این اگر راهنماست. استاد تخصص یا
کادر در مناسبی فرد از یا بخش مدیر از رهنمود جستجوی در می گذارد،

باشید. علمی

دیگر نکات و پرسش ها

نه. احتماال باشم؟ داشته راهنما استاد یک از بیش است بهتر آیا
ریاضیات دربارۀ آنها با و بگیرید رهنمود مختلفی اشخاص از می توانید
که باشید داشته مشخص رسالۀ استاد یک است بهتر ولی کنید، بحث
باشد. داشته نظر زیر را شما پیشرفت مسیر و باشد شما کار جریان در

این هرچند بله، کنم؟ عوض را خود راهنمای استاد می توانم آیا
من، تجربۀ به بنا می اندازد. تأخیر به را شما پژوهشی برنامۀ احتماال کار
می دهند تغییر دلیلی به را خود راهنمای استاد دانشجویان از معدودی
را او ولی دارند راهنما استاد با کارکردن در مشکالتی هم معدودی و
پیش  خوب شما و او بین «راهنماـ دانشجو» رابطۀ اگر نمی کنند. عوض
خوب را شما که علمی هیئت از دیگری عضو یا بخش مدیر با نمی رود،

بخواهید. نظر او از و کنید مشورت می شناسد

دانشگاه به نزدیک دانشگاه یک از را راهنما استاد می توانم آیا
در استادی شما دانشگاه در اگر خصوص به بله، کنم؟ انتخاب خودم
دانشگاه در راهنما یک به معموال ولی نباشد. عالقه تان مورد زمینۀ
مدیر با باشد. داشته نظارت شما پیشرفت بر که دارید نیاز خودتان

کنید. اقدام باید چگونه که کنید مشورت بخش

علمی هیئت عضو یک چه؟ کند کار من با نخواهد X اگر
وظیفه صورت این در و باشد دانشجویان راهنمای نخواهد است ممکن
نزنید: حدس پیشاپیش را او نظر است بهتر شما بگوید. را این که دارد
تدریس دارند، زیادی مشغله های علمی هیئت اعضای همۀ چند هر
بالقوه و مهم، بخش یک تکمیلی تحصیالت دانشجویان راهنمایی و
صحبت صراحت به نظر مورد فرد با است. ریاضی حرفۀ از ارزشمند،

باشد. داشته را اوقاتش تنظیم دغدغۀ هم او که بگذارید و کنید

پایانی نکات

یک برای قطعی الزامات حاوی شدند مطرح باال در که پرسش هایی
استثناهایی و نیستند، دانشجو و راهنما استاد بین موفقیت آمیز رابطۀ
استاد نه و شما، دارد. وجود مالک ها آن همۀ مورد در توجه قابل
استاد هستید. خودتان کادمیک آ موفقیت مسئول شما، راهنمای
بعضی از و باشد قوی لحاظ بعضی از است ممکن شما راهنمای
راهنمایان گروه ــ هستند دیگری اشخاص قاعدتاً خُب، نباشد. لحاظ
در کنید. مراجعه آنها به می توانید که ــ شما رسمی غیر مشاوران و
استاد انتخاب در باال در شده ذکر مالک های کدام که کنید فکر باره این
جستجوی در ولی مهم ترند. کنید کار خوب او با بتوانید که راهنمایی
برای نیاز مورد کمک های بقیۀ که باشید هم دیگری راه های و افراد

دهند. قرار اختیارتان در را موفقیت

• Robert Lipchitz, On choosing a thesis
advisor, Notices Amer. Math. Soc. 66(2) (2019),
191-193.
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• ٢٠١٨ سال در علم
لدفورد، هایدی گیبنی، الیزابت الس، هالی کاستلوِکی، داویده کاالوِی، ایوئن اَبوت، اَلیسون

ویتسه الکساندرا تالفسون، جِف مورِلو، لورن لی، جِی. جِین

پایان به علمی مؤسسات در اجحاف مورد چند دربارۀ ادعاهایی و بی مهار آتش سوزی های با پرتالطم سالی
و کهکشان ستارگان نقشۀ دقیق ترین جمله از داشتند، هم مهم دست یافت های پژوهشگران اما رسید.
است. داشته دنیسووایی پدر و نئاندرتال مادر زنی پیش، سال هزار ٩٠ می دهد نشان که استخوان هایی کشف

است. شده بیشتر استرالیا در خشکسالی ها شدت اقلیمی، تغییرات اثر در

می شود دود

بیش ژوئيه ماه در شد. بیشتر ٢٠١٨ سال در آب وهوا تغییر شواهد
و شدید گرمای گرفت. بر در را سوئد سرتاسر بزرگ آتش سوزی ۵٠ از
بود، ندیده خود به بود قرن یک از بیش سوئد که شرایطی خشک ترین
بریتیش ایالت اوت، ماه در کرد. فراهم آتش سوزی ها این برای را زمینه
به کنون تا که بود آتش سوزی هایی فصل بدترین شاهد کانادا در کلمبیا
تاریخ آتش سوزی بزرگ ترین می کرد تالش کالیفرنیا و است رسیده ثبت
آتش سوزی مرگبارترین با کالیفرنیا نوامبر ماه در کند. مهار را خود
(Camp Fire) کمپ فایر آتش سوزی شد: مواجه خود تاریخ بی مهار

کشت. را نفر ٨۵ دست کم

بررسی برای بین دولتی گروه شد. خواهد بدتر احتماال اوضاع
شده گفته آن در که کرد منتشر اکتبر ماه در گزارشی آب وهوایی، تغییرات
سانتی گراد درجۀ ١٫۵ از بیش جهان دمای دهه یک طی است محتمل
نشانه های و شود. گرم تر صنعتی دوران آغاز از پیش جهان دمای از
چشم به زمین شدن گرم با مبارزه برای دولت ها جدی تالش از زیادی

نمی خورد.

Scott) موریسون اسکات استرالیـا، جدیـد نخسـت وزیـر
گلخانه ای گازهای گسیل که را سیاستی سپتامبر ماه در ،(Morrison
دانشمندان گذاشت. کنار می کرد محدود را استرالیا برق تولید بخش در
با استرالیا که است تعهداتی فروگذاشتن مثابۀ به اقدام این می گویند

بود. پذیرفته پاریس ٢٠١۵ توافق نامۀ امضای

مقرراتی آسان کردن از متحده ایاالت زیست محیط از حفاظت ادارۀ
نیروگاه های و خودروها از گلخانه ای گازهای گسیل میزان که کرد حمایت
زمان، آن در اداره این رئیس آوریل، ماه در و می کند. محدود را برق
باید تنها اداره این که کرد پیشنهاد ،(Scott Pruitt) پروئیت اسکات
کند؛  وضع جدید مقررات دارد قرار عموم اختیار در که داده هایی براساس
داده ها آنها در که را اپیدمی شناختی بررسی های بالقوه سیاستی چنین
شد. خواهد شامل نمی شود، گزارش بیماران خصوصی حریم حفظ برای

رئیس جمهور ترامپ، دونالد نیست، بدی این به که خبرهایی بین در
ارشد مشاور بدون دیگر رئیس جمهور هر از بیش که متحده ایاالت
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نامزد سمت این برای را کسی ژوئیه ماه در باالخره بود، کرده سر علمی
Kelvin) درؤگه میِر کلوین یعنی کرده،  انتخاب او که کسی اما کرد.
شمارۀ این چاپ زمان در هنوز است، اقلیم شناس که (Droegemeier
برای وزارت خانه ای هم چین دولت آمریکاست. سنای تأیید منتظر نیچر
آلودگی وضعیت از گاهی آ وظیفه اش که کرده ایجاد زیست محیط حفظ
همین طور و محیط زیستی مقررات اجرای از اطمینان و زیست محیط

دارند. قرار انقراض خطر در که گونه هایی ست از حفاظت

برابر در بی عمل دولت های علیه  راهگشا حقوقی ادعانامۀ  دو کار در
در استیناف دادگاه شد. حاصل پیشرفت هایی نیز آب وهوایی تغییرات
زیست محیط طرفداران حقوقی ادعانامۀ بارۀ در قبلی دادگاه حکم الهه،
می شود شناخته آن مسئول هلند دولت ادعانامه این در کرد؛ تأیید را
٢۵درصد حد به ،٢٠٢٠ سال تا را گلخانه ای گازهای گسیل میزان که
دیوان نیز نوامبر ماه در برساند. ١٩٩٠ سال در گسیل میزان از کمتر
٢٠١۵ سال در جوان ٢١ دعوی اقامۀ که کرد حکم متحده ایاالت عالی
مدعیان کند. طی را خود قانونی مسیر می تواند آمریکا دولت علیه بر
اقلیمی تغییرات از جلوگیری برای اقدام از دولت خودداری که می گویند
می کند. نقض را امالک داشتن و آزادی، زندگی، به آنها حق خطرناک،

سیاسی عوام فریبی بلوای

Jair)ی Bolsonaro) بلسنارو ژائیر برزیلی ها اکتبر، ماه در
داده قول او کردند. انتخاب برزیل جمهوری ریاست برای را دست راستی
مقررات می خواهد حال عین در اما کند مبارزه دولتی فساد با که است
عضو که هنگامی بلسنارو کند. تضعیف را زیست محیط از حفاظت
کشاورزان فراکسیون با موافقت در همواره بود برزیل سفالی مجلس
جنگل های از بهره برداری آزادی خواهان که می داد رأی محافظه کاری
او هستند. دامپروری و زراعت گسترش برای جمله از برزیل، بارانزای

آمد. خواهد کار سر بر ژانویه ماه در

ائتالفی ژوئن ماه در کرد. سرایت هم اروپا به سیاسی بلوای این
جولیا گرفت. دست در ایتالیا در را دولت عامه گرا حزب دو از مرکب
پیش دولت، این بهداشت وزیر و پزشک ،(Giulia Grillo) گریلو
اجباری واکسیناسیون قوانین تا بود انداخته راه به مبارزه  ای این از
ماه در و شود لغو رسیده، تصویب به ٢٠١٧ سال در که دانش آموزان
سرخک واکسیناسیون اجبارِ تنها دولت احتماال که کرد اعالم سپتامبر

کرد. خواهد حفظ را

(Viktor Orbán) اُربان ویکتور عامه گرای دولت مجارستان، در
مجارستان علوم فرهنگستان بودجۀ کنترلِ ٢٠١٩ سال از که کرد اعالم

برزیل. بعدیِ رئیس جمهور بلسنارو، ژائیر هواداران تظاهرات

دانشگرانی برای دولت تصمیم این پی آمدهای گرفت. خواهد دست در را
بین این در نیست. روشن می کنند کار فرهنگستان مؤسسۀ ۴۴ در که
Central European Uni-) مرکزی اروپای بین المللی دانشگاه
سوروس جورج معروف میلیاردر که دانشگاهی ،(versity (CEU)
لیبرال ها بین درگیری  کانون در است، نهاده بنیاد (George Soros)
تا می داد اجازه دانشگاه به که را قراردادی دولت گرفت. قرار دولت و
دانشگاه نکرد. امضا دهد، ادامه خود کار به مجارستان در سال پایان
وین پردیس به را خود فعالیت های بیشتر ٢٠١٩ سال در که کرد اعالم
خواهد ادامه بوداپست پردیس در پژوهش کار گرچه کرد، خواهد منتقل

یافت.

می، ترزا می رفت، چاپ زیر نیچر  شماره این حالی که در و
حزب ریاست مقام و شد اعتماد رأی برندۀ بریتانیا، نخست وزیر
به دنبال رأی گیری این کرد. حفظ دیگر سال یک برای را محافظه کار
توافق بارۀ در مهم بسیار رأی گیری به تعویق  انداختن برای او تصمیم
پیش اتحادیه این از بریتانیا خروج برای اروپا اتحادیۀ با او کم اقبالِ
بحث برانگیز بخش های بارۀ در بتواند که است امیدوار اینک می آمد.
تغییر نمی توان را توافق دارند اصرار که اروپا کارگزاران با توافق این
از کشور خروج برای می خواهد بریتانیا دولت کند. مذاکره دوباره داد
وضعیتی ــ کند پیدا بیشتر آمادگی توافق نامه ای هیچ بدون اروپا اتحادیۀ
میلیارد یک به دسترسی از بریتانیا دانش پیشه های شد خواهد باعث که
و شوند محروم اروپا اتحادیۀ پژوهشی بودجۀ دالر) میلیارد ١٫٣) یورو
باشند. مواجه بیشتر موانع با دارو و فناوری، پژوهشگران، انتقال در

در سیاسی بادهای جهتِ نوامبر، ماه میان دوره ایِ انتخابات از پس
نمایندگان مجلس کنترل توانستند دموکرات ها کرد. تغییر متحده ایاالت
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اختیار در همچنان سنا مجلس (اما بگیرند پس جمهوری خواه حزب از را
دوازده  کم دست که ، تازه انتخاب شده نمایندگانِ است). جمهوری خواهان
دارند، تحصیالتی پزشکی یا مهندسی، فناوری، ، علوم در آنها از نفر
و مهم کمیته های کنترل تغییر، این می روند. مجلس به ژانویه ماه در
سوی از شهادت ادای و اسناد برای احضاریه صدور و مطالبه قدرت
آتی رئیس می دهد. دموکرات ها به را ترامپ دونالد دولت کارگزاران
Eddie Ber-) جانسون برنیس (ادی نمایندگان مجلس علوم کمیتۀ
علم از که است داده قول تگزاس) از دموکرات ،(nice Johnson
به و کند دفاع ترامپ دولت ایدئولوژیک» و سیاسی «حمالت برابر در

بپردازد. اقلیمی تغییرات مشکل

درست زاویۀ

سی ساله ای راز شاید گرافن، در شگفت انگیز خاصیتی آزمایشگاه، در
وقتی کربن خاص شکل این تک اتمی الیۀ دو بگشاید. را فیزیک در
همان شوند جابه جا هم به نسبت ١٫١ اندازۀ به و شوند هم گذاشته  روی
بروز را کوپرات ها به موسوم مس ترکیبات از متشکل ابررساناهای رفتار
بتوانند که می کند امیدوار را فیزیکدان ها خاصیت این کشف می دهند.
الکتریسیته گرم نسبتاً دماهای در کوپراتی ترکیب های چرا کنند معلوم
می شناسند بهتر را گرافن فیزیکدان ها می کند. هدایت مقاومت بدون را
ماه در که خاصیت این کشف است. آسان تر گرافن دست کاری کردنِ و
نزدیکی تا نباشد الزم که را ابررسانائی یافتن شاید شد، گزارش مارس

کند. ممکن شود سرد مطلق صفر

خوشی سال که نبودند فیزیکدان هایی تنها ابررسانایی، پژوهشگران
ده سالۀ  برنامۀ دور اولین برندگان اروپا کمیسیون اکتبر ماه در داشتند.
فناوری های  بودجه تأمین برای دالری) میلیارد ١٫١) یورویی یک میلیارد
ساعت  مثل موضوع هایی پروژه بیست این کرد. معرفی را کوانتومی
  برنامه هم بریتانیا بین این در می گیرد. بر در را امن مخابرات و اتمی
پوندی ٢٣۵میلیون بودجه ای با را خود کوانتومی فناوری مراکز ملی
برای یورو ۶۵٠میلیون آینده سال چهار در داد قول آلمان و کرد، تمدید

کند. هزینه کوانتومی تحقیقات

١٨٧۵ سال از اندازه گیری ها استاندارد یکاهای در تغییر مهمترین
عمومی همایش در نوامبر ماه در رسید. به انجام سال پایان در کنون، تا
The General Conference on Weights) مقادیر و اوزان
تعریف برای طرحی فرانسه، ورســای در (and Measurements
فیزیکی اشیاء به جای طبیعت بنیادیِ ثابت های اساس بر یکاها همۀ
پالنکِ ثابت اساس بر اینک کیـــلوگرم مثال رسید. تصویب به مرجع،
بـــزرگ» K » برحسب دیگر نه و می شود تعریف کوانتومی مکانیک

ِرد داد امکان که کرد ثبت را داده هایی (IceCube) یخ مکعب رصدخانۀ
شود. گرفته کیهانی پرتوهای

در که پالتین آلیاژ جنس از استــــوانه ای ــ (Le Grand K)
می شود. داشته نگه   پاریس حومۀ در گاوصندوقی

بحث برانگیز ویرایش های

در بود. همراه ژنتیک زمینۀ در بحث انگیز خبرهای با گذشته سال
با ،(He Jiankoi) جیانکوی هه چینی، دانشگر ، نوامبر ماه
جهان (gene-edited) ژن ویراسته کودکان اولین به دنیاآمدن ادعای
ــ کَس٩ کریسپر ویرایش سیستم از استفاده با او گروه کرد. حیرت زده را
برای را آن HIV ویروس که را CCR5 ژنِ ،(CRISPR-Cas9)
ژن ویراسته، جنین های این از بود. داده تغییر می برد به کار یاخته به ورود
را آنها ژنتیک دست کاریِ این که نیست معلوم اما آمد دنیا به دختر دو
می رسد به نظر که دلیل این به ویژه به باشد،  کرده مقاوم HIV برابر در

دارد. را ژن دست نخوردۀ  نسخۀ هنوز کودک دو از یکی

دادند هشدار و کردند محکوم را عمل این جهان سرتاسر دانشگران
نیست. آماده انسان در کاربرد برای هنوز ژن ویرایش روش این که
بهداشت کمیسیون می رفت، چاپ زیر نیچر شمارۀ  این  که موقعی
و بود هه پروندۀ به رسیدگی مشغول (Guangdong) گوانگ دانگ
را پژوهشیش کارهای که است داده دستور او به چین علوم ملی وزارت

کند. متوقف

جمله از بود، ژنتیک زمینۀ  در پیشرفت سال یک پایان خبر این
همان با (primates) نخستینی ها (cloning) همانندسازی اولین
رفته کار به گوسفند (Dolly) دالی همانندسازی برای که روشی
به نهایت در می تواند و شد گزارش ژانویه ماه در پیشرفت این بود.
با را (primates) نخستی ها همانندهای دهد امکان پژوهشگران
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انسان بیماری های برای مدل هایی و دهند تغییر ژن هایشان ویرایش
آورند. به وجود

٩٠هزار که می شد مربوط جوانی زن به دیگر بی سابقۀ پیشرفت
نیمی که کردند گزارش اوت ماه در دانشگران زیست. می پیش سال
پدری از را دیگر نیم و نئاندرتال مادری از زن این کروموزوم های از
(Denny) دِنی را نامش که هیبریدی زن این است. دنیسووایی 
نزدیک متمایز گونۀ دو اوالد اول نسل شناخته شده نمونۀ تنها گذاشته اند

است. انسان به

ان ای آر تداخل به موسوم روشی بر مبتنی درمان اولین اوت ماه در
کار به مشخص ژنی خاموش کردن برای که (RNA interference)
خستگی ناپذیر کار سال بیست حاصل درمان این شد. تأیید می رود،
کاربرد متحده ایاالت غذایی مواد و دارو ادارۀ است. پژوهشگران
نادر ارثی بیماری نوعی درمان برای را روش این خاص داروی
hereditary transthyretin) ترنس تیرِتین آمیلوئیدوزِ به موسوم
به نهایت در است ممکن بیماری این . کرد تصویب (amyloidosis

برساند. آسیب بدن اندام های

حق ثبت سر بر سخت دعوای سپتامبر ماه در حقوقی، زمینۀ  در
دادگاه شد. پایانی دور وارد کریسپر-کَس٩ ژن ویرایش روش اختراع
Broad) براود مؤسسۀ به که را اختراعی ثبت حق فدرال فرجام خواهی
داده ماساچوست کمبریج در هارواد دانشگاه و ام آی تی (Institute
از دیگر گروهی و براود مؤسسۀ بین دعوا این کرد. تأیید بود شده

کالیفرنیا دانشگاه جمله از است دیگر مؤسسات به وابسته پژوهشگران
برکلی. در

کشاورزیِ محصوالت که داد حکم اروپا دادگاه عالی ترین ژوئيه درماه
محصوالت بر که باشد سفت وسختی قوانین همان شامل باید ژن ویراسته
است. حاکم (genetically modified) دیگرگون ژن با کشاورزی
حکم این می کنند، کار ارگانیسم هایی چنین با که پژوهشگرانی برای

است. نومیدکننده بالقوه

باشد. طال» ایالت «قاتل می رود گمان که فردی
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پیشرفتی مدت ها که جنایت هایی  پرونده در تحولی آوریل ماه در و
کرد. جلب ژنتیک گاهی کارآ به را توجه بود، نشده حاصل آن در
GEDmatch نام به (genealogy) شجره شناسی اینترنتی پایگاه
Golden) طال» ایالت «قاتل  پرونده در را فردی دستگیری امکان
دی آنجلو جیمز جوزف کرد. فراهم کالیفرنیا در (State Killer
قتل ها زنجبرۀ ارتکاب به متهم (Joseph James DeAngelo)
١٩٨٠ و ١٩٧٠ دهه های در که سرقت هایی ست و عنف ها به تجاوز و
ارتکاب مکان های از که را دی ان ایی توانستند گاهان کارآ شد. واقع
برخی که دهند تطبیق ژنتیکی مشخصاتی با بود آمده به دست جنایت
برای نتایج این از و بودند، داده قرار GEDmatch در او دور اقوام از

کنند. استفاده او شناسایی

پول دیوار ریزش

دنیای بنیادیِ دیگرگون کردنِ برای ا ست طرحی ،(Plan S) S طرح
طرح این مدیر همه. برای آزاد دسترسی فراهم آوردن و علمی انتشارات
کمیسیون نمایندۀ ،(Robert-Jan Smits) اسمیتس رابرت-جن
علمی بودجه های تأمین کنندۀ یازده و است آزاد دسترسی برای اروپا
طرح این از هلند و فرانسه و بریتانیا در پرقدرت سازمان هایی جمله از

می کنند. پشتیبانی

که پژوهشی نوع هر از حاصل نتایج گونه هر ،٢٠٢٠ سال از
نروژ پژوهش های شورای (مانند S طرح حمایت کنندگان را بودجه اش
اتریش علوم صندوق و (Research Council of Norway)
از پس باید باشند، کرده تأمین ((Austrian Science Fund)
مجدد استفادۀ مجوز همه به و باشد عموم اختیار در به رایگان انتشار
طرح این خاص، شرایطی تحت شود. داده پژوهشی کار این از

باشد. آن عامل اقلیمی تغییرات شاید و می شود شدیدتر آب طغیان های

(hybrid journals) هیبرید نشریات در را مقاله چاپ شجاعانه
ازای در را مقاالت برخی آبونمان دریافت ضمن که نشریاتی یعنی
امکان پذیر می دهند، قرار همه دسترس در مشخص مقداری دریافت

می کند.

پیوست آن به نیز فنالند سپتامبر ماه در S طرح شروع از پس کمی
ملیندا و بیل بنیاد و تراست ولکام خیریۀ سازمان های نوامبر ماه در و
 Bill & Melinda) زیست پزشکی زمینۀ در واشنگتن) (سیاتل گیتس
اعالم دسامبر ماه در چین پذیرفتند. را طرح (Gates Foundation

کرد. طرح این از پشتیبانی

ببر ماه به مرا

آغاز چند و پایان چند سال گذشته سال دنیا فضایی آژانس های برای
بازگشت برای جمهوری ریاست ٢٠١٧ سال دستور به دنبال بود.
برای طرح هایی پروراندن به شروع ناسا ماه، سطح به فضانوردان
همچنین فضایی آژانس این کرد. ماه نزدیکی در فضایی ایستگاهی
کوچک ماه نشین های ساخت و طراحی برای مختلف شرکت  های با
(lunar rover) ماه نوردِ دسامبر ماه در چین و می کند. همکاری
روی کرد خواهد تالش که کرد پرتاب فضا به را (Chang’e) چانگ اُؤ
با ٢٠١٩ ژانویه ٣ در فرود این (مترجم:  آید فرود تاریک نیمۀ  سطح

رسید). به انجام موفقیت

با اکتبر ماه در (ESA) اروپا فضایی آژانس فضایی مأموریت
شد آغاز (عطارد) تیر سوی به (BepiColombo) بپی کلمبو پرتاب
را (Parker Solar Probe) پارکر خورشیدکاو ناسا اوت ماه در و
فضای به دیگر کاوندۀ دو بین این در کرد. پرتاب خورشید سوی به
نزدیک سیارک های از کیهانی گردوغبار تا شدند فرستاده بین ستاره ای
ژاپن فضایی اکتشافات آژانس فضاپیمای کنند. جمع آوری را زمین به
سیارک سطح بر را روبات دو ،(Hayabusa2) ٢ هایابوسای به نام
اوسیریس- فضاپیمای دسامبر ماه در و نشاند. (Ryugu) ریوگو
بنّو نام به خود مقصد تخته سنگ به ناسا (OSIRIS-REx) رکس

رسید. (Bennu)

ماه در کرد. وداع فضاپیما چند با متحده ایاالت فضایی آژانس اما
سیارک های با دیدار از پس (Dawn) «سحر» فضاپیمای سوخت اکتبر
به ناسا ماه همان در رسید. پایان به (Ceres) سرِس و (Vesta) وستا
شمسی،   منظومه فراسوی سیارات شکارچی کپلر، فضایی تلسکوپ کار

داد. پایان

ارتباط (مریخ) بهرام سطح سراسریِ خاکِ طوفانِ ژوئن، ماه در
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دارد. مهمی نقش شیری راه کهکشان ستاره های نقشۀ  تهیه در گایا فضایی مأموریت داده های

کرد قطع را ناسا ١۵سالۀ مریخ نورد ،(Opportunity) «فرصت» با
ماه در اما باشد. رفته دست از مریخ نورد این می رود گمان اکنون و
را آینده کاوش های برای احتمالی مقاصد که شد اعالم کشفی ژوئیه
Mars) مارس اکسپرس که کردند اعالم پژوهشگران می کند. مشخص
از نشانه هایی اروپا، فضایی آژانس (orbiter) مدار گرد ،(Express
به را سیاره جنوب قطب نزدیک یخ های زیر دریاچه ای وجود احتمال

است. داده دست

استرالیا دورافتادۀ سرزمین  های در رادیویی آنتن دو زمین، در
١٨٠میلیون عالم ستاره های نخستین درخشش غیرمستقیم نشانه های
این کنند تأیید بتوانند دانشگران اگر یافتند. را مهبانگ از پس سال
کیهان» «طلوع از پیام هایی واقع در شد اعالم فوریه ماه در که کشف 
دیده  بود، ناممکن رصدش کنون تا که دورانی از کورسوها نخستین است

است. شده

(Gaia) «گایا» نام به اروپا فضایی آژانس فضایی کاوندۀ داده های
داده به دست بی سابقه دقتی با را شیری» «راه ستارگان سه بعدیِ نقشۀ
١٫٣میلیارد حرکت جهت و سرعت، رنگ، فاصله، موقعیت، است.
مقاله ۴٠٠ از بیش کنون تا آوریل ماه از و شده ثبت نقشه این در ستاره

این داد نشان همچنین نقشه این است. شده منتشر نقشه این اساس بر
پایاست چرخشش که است مارپیچی کهکشانی شیری» «راه که تصور
کهکشکان های با برهم کنش اثر در کهکشان و است نادرست کامال

است. نوسان در هنوز گذشته، سال میلیارد یک طی کوچک تر

پر نوترینویی رد توانستند اخترفیزیکدانان که است بار نخستین و
مرکز در َابرسیاه چاله ای آن خاستگاه که کنند معلوم و بگیرند را انرژی
همگان اطالع به ژوئیه ماه در که یافته این است. دور دست کهکشانی
که کیهانی پرتوهای خاستگاه یافتن در را پژوهشگران می تواند رسید
گمان دانشگران زیرا کند یاری است طبیعت در ذرات پرانرژی ترین
زاده شکل یک به پرانرژی نوترینوهای و کیهانی پرتوهای می کنند

می شوند.

حیدری نادر ترجمۀ

دانشگاهی) نشر مرکز فیزیک مجلۀ پیشین مجری (ویراستار

• Alison Abbott, Ewen Callaway, Davide Castelvec-

chi,Holly Else, Elizabeth Gibney,Heidi Ledford, Jane

J. Lee, Lauren Morello, Jeff Tollefson, and Alexandra

Witze, 2018 in Review, Nature 564 (2018), 314-317.
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• فیزیک در ٢٠١٨ نوبل جایزۀ برندگان

فیزیک حوزۀ در راهگشا «اختراعات خاطر به فیزیکدان سه به ،٢٠١٨ سال در فیزیک نوبل جایزۀ

سامانه های در کاربردش و اپتیکی «انبرک ابداع برای اشکین آرتین به جایزه از نیمی گرفت. تعلق لیزر»

بسیار تپ های تولید در آنها «روش خاطر به استریکلند دونا و مورو ژرار به مشترکاً دیگر نیم و زیستی»

شد. اهدا کوتاه» فوق العاده و شدید

می آید. ٢٠١٨ در فیزیک نوبل برندگان مختصر زندگینامۀ و کارها از شرحی زیر مقالۀ دو در

اپتیکی• تلۀ خالق برای فیزیک نوبل جایزۀ از نیمی

و مولکول ها دستکاریِ برای ماندگار آزمایشگاهی ابزار اپتیکی انبرک
است. شده کوچک ذراتِ دیگر

همیشه دنباله دار دم چرا اینکه توضیح برای کپلر یوهانس ١۶١٩ سال در
که آورد میان به را اندیشه این می شود دور خورشید از که است جهتی  در
می راند. سو آن به را دنباله دار دم خورشیدی باد و خورشید تابش فشار
این ثبت شدۀ  مورد نخستین De cometis libelli tres او کتاب
با ماکسول کالرک جیمز بعد، قرن دو دارد. تکانه نور که است ایده
الکترومغناطیسی تابش وقتی که داد نشان انرژی تعادل شرایط محاسبۀ
لیزر پیدایش پی در کند. وارد نیرو سطح آن بر می تواند بتابد سطحی بر
فکر به که بود کسانی نخستین از یکی اشکین آرتور ،١٩۶٠ دهۀ در
برای فوتون کانونی شدۀ  باریکۀ  تابش فشارِ از استفاده امکان بررسی

افتادند. ذرات دستکاری

سال در چو استیون و راست) (سمت اشکین آرتور . ١ شکل
 زمینه در هم با نیوجرسی هولمدِل در بل آزمایشگاه های در دو این :١٩٨۶

می کردند. کار اتم سردکردن و به تله انداختن
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است ممکن نجوم در تنها می کردند گمان زمان آن تا فیزیکدان ها
باشد. داشته مهمی اثر طوالنی، زمان  طی تابش فشار ناچیز نیروی
(Bell Labs) بل آزمایشگاه های پژوهشگر زمان آن در که اشکین
بود AT&T شرکت به متعلق نیوجرسی (Holmdel) هولمدِل در
لیزر، باریکۀ  زیاد شدت از استفاده با «می توان آیا می پرسید خود از
مشاهده آزمایشگاه در را ذرات بر تابش نیروهای اثر از برخاسته حرکت
دستکــاری و گیــرانداخـــتن برای روشی افتاد فکر به و [١] کرد»
نرم، مادۀ  زمینۀ در که فیزیکدان هایی کند. ابداع دی الکتریک ذرات
اپتیکی» «انبرک می کنند، کار فوتونیک و اتمی، فیزیک زیست فیزیک،
پژوهش های و میکروذرات به تله انداختن یا حرکت دادن برای را اشکین
از قدردانی برای می برند. به کار تک مولکول  سطح در زیست شناسی
نیمی زیست شناختی» سیستم های در آن کاربردهای  و اپتیکی «انبرک

شد. داده اشکین به ٢٠١٨ سال فیزیک نوبل جایزۀ از

تــــأثیر «بزرگ ترین می گوید استانفورد دانشگاه استاد چو، استیون
تک مـــولـکول هاست. بــــا کـــار زیست شناسی، در اپتیکی انبـرک
پژوهش های در اپتیکی انبرک کاربرد پیشگام اشکین خود اینکه با
آورد.» میان به او را زمینه این در اولیه ایده های نبود، زیست شناسی
آن موفقیت عامل همین و نیست سخت آزمایشگاهی ابزار این ساخت

است. کرده حفظ را خود اولیۀ طراحی سال ۴٨ از پس هنوز که بوده

اپتیکی تعلیق

لتکس جنس از گویی آرگون، یک واتی لیزر با اشکین کار، ابتدای در
تصادفی «کشفی می گوید چو داشت. نگه معلق را میکرون یک به اندازۀ
آرگون»  لیزر کاواک درون لیزر  باریکه در غبار ذرات به نگاه کردن هنگام
پیش راندن برای اشکین بعدی، درآزمایش های بود. آزمایش این انگیزۀ
کووت در (polystyrene) پلی استیرن جنس از غیرجاذب گویی
در و برد به کار را میلی واتی ١۵٠ سبز لیزر آب، از پر (cuvette)
که همان طور کرد. شگفت زده اش که شد نکته ای متوجه  ١٩۶٩ سال
به نور باریکۀ جهت در نیرویی گوی، از نور پراکندگی می رفت انتظار
نیز باریکه مرکز سوی به انتظار خالف بر گوی اما می کرد. وارد گوی
سطح که بود این اشکین توضیح داشت. بیشتری شدت که می شد رانده
می دهد. تغییر را نور تکانۀ و می کند خم را نور و ا ست عدسی مانند گوی
گرادیان، نیروی به موسوم دیگر، نیرویی که می آورد الزم تکانه پایستگی
نور شدت که بکشاند نقطه ای سمت به و باریکه مرکز سوی به را ذره
جهت در دومی باریکۀ تاباندن با الف). ٢ (شکل است بیشتر آن در
در و اول باریکۀ پراکندگی از برخاسته نیروی مخالف نیرویی مخالف،
می دارد. نگه خودش جای در را ذره که می آید وجود به باریکه محور جهت
سه بعدی پایدار اپتیکی  تله می توان چگونه که شد داده نشان ترتیب این به

.[٢] ساخت

می تواند شکل این به نیروها تعادل که داد نشان اشکین محاسبات
خنک صفر دمای نزدیکی تا که نیز را اتم هایی بلکه میکروذرات تنها نه
اواخر در نشد. محقق رؤیا این اما .[٣] بیاندازد گیر تله در باشد شده
گیرانداختن  زمینه در اشکین پژوهش های بل آزمایشگاه های ١٩٧٠  دهه
زمینۀ در دیگرش پژوهش های به شد مجبور او و کرد متوقف را اتم ها
ماده کنترل برای الزم نیروهای می رسید نظر به کند. اکتفا لیزر فیزیک

باشد. دست نیافتنی و کوچک اندازه از بیش اتم، مقیاس در

او، آمدن با و پیوست بل آزمایشگاه های به چو ١٩٨٣ سال در
گرفت. فرار توجه  کانون در دیگر بار خنثی اتم های گیرانداختن موضوع
سرد تله به ورود از پیش را اتم ها که کردند پیدا روشی اشکین و او
مخالف رو لیزر باریکه های جفت سه تالقی محل که دریافتند و کنند
عمل (ویسکوز) گران رو سوپ مثل ،(counterpropagating)

.[۴] می کند

گوی به لیزر  باریکه وقتی (الف) اپتیکی: انبرک طراحی . ٢ شکل
و I پرتوهای شکست می شکند. نور بیشتر بخش می خورد، دی الکتریک
می شود. تکانه تغییر با مخالف جهت در FII و FI نیروهای باعث II
در شده، نمایانده کناری منحنی در که همان طور باریکه، این شدت چون
گوی و بود خواهد بیشتر II پرتو از I پرتو شدت است، بیشتر باریکه مرکز
(ب) تغییرات]. برخی با ١ مرجع [از می شود رانده باریکه محور سمت به
کانون سمت به نیرویی به منجر باریکه کانونی شدنِ شدت تک باریکه، در
را ذره II و I پرتوهای شکست از برخاسته FII و FI نیروهای می شود.
نیروی از گرادیان نیروی کانونی شده قویاً باریکۀ در می راند. کانون سوی به
با ۴ مرجع [از می افتد گیر کانون نزدیکی در ذره و است بیشتر پراکندگی

تغییرات]. برخی

٢٩ ١٣٩٧ زمستان و |پاییز ٩١ و ٩٠ پیاپی شمارۀ | |



دمــــای «(optical molasses) اپتیـــکی «مــالس این در
دوالکیا کیشان شد. رسانده میکروکلوین ٢۴٠ به اتــم  از ابــری
این مثل می گوید سنت اندروز دانشگاه از (Kishan Dholakia)
بــــرسانید.» خزیدن سرعت به را جت هواپیمای «سرعت که است
اپتیکی مالس با اتم ها خنک کردن و (confinement)پـــای بـــســـت
اشکین به و داشت همراه به را ١٩٩٧ سال فیزیک نوبل جایزۀ چو برای
برابر در که کند طراحی پایداری اپتیکی تلۀ چگونه که داد نشان راه هایی

باشد. مقاوم تغییر

تلۀ بر کید تأ کرد پیشنهاد اتم گیراندازی برای اشکین که طرحی در
 باریکه که داشت بر در هم را ایده این اما بود، زیاد حجم با اپتیکی
تله مانند می تواند نیز گاوسی (tightly focused) تنگ کانونی شدۀ
محور روی که بود داده نشان خود کارهای در اشکین پیشتر کند. عمل
می دهد. روبه جلو تکانۀ ذره به ذره، از نور پراکندگی کانونی نشده، باریکۀ 
وقتی فرودی نورِ پرتوهای ٢ب) (شکل تنگ کانونی شده باریکۀ در اما
با پراکنده شده پرتوهای زاویۀ  می گرایند. هم سوی به می رسند، ذره به
تکانۀ  که است الزم تکانه پایستگی برای و است کوچک تر باریکه، محور
نیروهای برآیند کل، گرادیان نیروی باشد. داشته عقب به  رو مؤلفۀ ذره
رو دیگر بخش و است عقب به رو آنها از بخشی که پرتوهاست همه
از برخاسته نیروهای جمع باریکه محور روی نقاط برخی در اما جلو به
انبرک یعنی می افتد، گیر ذره و می شود صفر گرادیان نیروی و پراکندگی

می دارد. نگه جایش سر را آن اپتیکی

عملی کاری تک اتم انداختن به دام نه اپتیکی، مالس اختراع از پیش
مالس با باریکه. یک فقط با اپتیکی تلۀ ساختن نه و می شد محسوب
اشکین شد. ممکن ١٠۶ cm−٣ چگالی با اَبرسرد اتم های خلق اپتیکی
باریکۀ یک فقط وقتی که دریافتند بل آزمایشگاه های در همکارانش و
وارد کاتوره ای به طور اتم ها شود، کانونی سردشده اتم های ابرِ روی گاوسی
گوی های گیرانداختن اشکین آن از پس می افتند. گیر و می شوند تله
توانست کار این ادامۀ  در و کرد مطرح را آب در میکرونی پلی استیرن
کند. جابه جا و بیاندازد گیر را نانومتر ٢۵ کوچکی به سیلیکا ذرات
شده توصیف او ١٩٨۶ سال مقالۀ در که اشکین اپتیکی انبرک طراحی

نکرده. تغییری که است سال ده ها ،[۵]

زیستی پژوهش های انفجار

اشکال با ذرات می توان اپتیکی انبرک با شد معلوم اینکه از پس
میله شکل ویروس گیرانداختن برای را آن اشکین کرد، جابه جا را مختلف
شب یک  برد. کار به (tobacco mosaic virus) توتون موزاییک
خود حال به آزمایشگاه در را آب در معلق ویروس حاوی لوله  آزمایش
خودشان ظاهراً که جدیدی عجیب «ذرات شد متوجه بعد روز و گذاشت،

ذرات این او .[۶] است شده ظاهر آزمایش لولۀ در می دادند» حرکت را
شده باکتری از پر اشکین آزمایش لوله  واقع در اما نامید «حشره» را

بود.

را باکتری می توان اپتیکی انبرک با که شد معلوم آزمایش این با
آغاز در شود. وارد آسیبی ارگانیسم به بی آنکه داد، حرکت و انداخت گیر
را نور یاخته می کشت: را باکتری معموال نانومتری ۵١۵ آرگون لیزر کار
«اپتواعدام» اشکین  که فرایندی می ترکید؛ پوسته اش و می کرد جذب
با . بود نامیده (optical و  execution ترکیب از opticution)
طول موج با ایتریوم-آلومینیوم (بیجاده) گارنت فروسرخ لیزر کاربرد
این در زیستی مواد بیشتر چون [٧] شد حل مشکل نانومتر ١٠۶۴
Escherichia) کُلی اشریشی باکتری اشکین شفاف اند. طول موج
یاخته ها تکثیر و داشت نگه تله در ساعت ها را مخمر یاخته های و (coli

کرد. مشاهده را

زیست فیزیکدان اشکین، برجستۀ کار از گاهی آ از پس روز چند
تیم با بعد چندی و ساخت اپتیکی تلۀ بالک، استیون اسستانفورد
با زیستی سیستم های روی انجام شده اندازه گیری اولین پژوهشی اش
تک باکتری تیمش و او .[٨] کرد منتشر را اپتیکی انبرک از استفاده
در بود بند شیشه ای سطحی به کش تاژَ که حالی در را چرخان ای کولی
اندازه را باکتری ته نانومتریِ قالب پیچشی انعطاف و انداختند گیر تله
باکتری در تاژک موتور با را (flagellum) تاژک قالب، این گرفتند.

می کند. جفت

کوچک تر و کوچک تر

ذرۀ  ابعاد که می شود حاصل هنگامی اپتیکی انبرک عملکرد بهترین
نقطه  ای در می توان را لیزر باریکۀ  است. تله خود اندازۀ و حد در گیرافتاده
جابه جاکردن برای الزم نور شدت کرد. کانونی لیزر طول موج اندازۀ  به

است. ذره حجم جذر با متناسب ذرات

در زیستی سیستم های ماکرومولکول های اندازۀ این وجود با
است. موجود لیزرهای طول موج از کوچک تر بسیار و نانومتر حد
کینزین نانومتریِ  (motor protein) موتورپروتئین نمونه، برای
و برمی دارد گام (microtubule)ها ریزلوله طول در (kinesin)
که روشی از استفاده با می گذارد. جا یاخته درون دارد خود با که را باری
مولکولی موتورهای بالک استیون بود، آمده به بار استانفورد دانشگاه در
برای و کرد وصل پلی استیرن جنس از میکرونی بزرگ تر گوی های به را
عمل پروتئین «دستۀ» صورت به که را گوی این پروتئین، عملکرد فهم
ریزلوله روی پروتئین گام هر انداخت. گیر اپتیکی انبرک در می کرد
مورچه  ای «اگر می دهد: توضیح بالک می شود. گوی حرکت به منجر

٣٠| | ٩١ و ٩٠ پیاپی شمارۀ | ١٣٩٧ زمستان و پاییز



مورچه می دانید بگیرد شاخک هایش در را سیب زمینی چیپس کوچک،
می بینید.» را چیپس حرکت چون آنجاست

اندازه گیری ِ اولین بالک استیون پژوهشی گروه ١٩٩٣ سال در
برای بی نقص ابزاری اپتیکی انبرک  داد. انجام را موتورپروتئین  گام
هم قدرِ میلی واتی چند لیزرِ تابش نیروی چون بود اندازه گیری این انجام
بالک، پژوهش اثر در می کند. تولید پروتئین  که ا ست نیروهایی
امکان آیا بپرسند خود از شدند ترغیب پژوهشگران دیگر و اشکین،
هنگام را (RNA polymerase) پولیمراز آران ای آنزیم گام های دارد
دقت رکورد بالک پژوهشی گروه گرفت. اندازه دی ان ای الگوی رونویسی
آران ای گام هر که داد نشان و شکست را تک پروتئین برای اندازه گیری
است دی ان ای، بازهای زوج بین فاصلۀ دقیقاً آنگستروم، ٣٫۴ پولیمراز

٣الف). (شکل

ایرواین، در کالیفرنیا دانشگاه از برنز مایکل ١٩٨٩ سال در
که قطعاتی از استفاده با که کشید چالش به را برق مهندسی دانشجویان
به صبح ٣ ساعت بسازند. اپتیکی انبرک می شود یافت آزمایشگاه در
اپتیکی انبرک کار ادامۀ در و برآمدیم!» کار پس از «ما که زدند تلفن او
همکارانش و او شد. ساخته یاخته درون اندامک های دستکاری برای
بدون را یاخته درون کروموزوم میلی واتی، ١٣٠ لیزر از استفاده با
ابزارهایی پژوهشگران .[٩] دادند حرکت یاخته غشای به آسیب رساندن
«قیچی» با یاخته غشای آن در که ساخته اند میکرونی جراحی برای
از بخش هایی مثال) یاخته داخل مواد و می شود سوراخ لیزر تپ های

می شود. گذاشته دیگری چیز به جایش یا و برداشته کروموزوم)

غیرخطی آیندۀ

هم زمان کاربرد و نور باریکۀ به شکل دهی اساس بر جدید روش های
گسترده تر داد انجام می توان اپتیکی انبرک با را آنچه دامنۀ تله، چند
جیـمز ،(Jeffrey Finer) فاینر جفری ،١٩٩۴ سال در است. کرده
دو با استانفورد در دیگر همکاران و ،(James Spudich) اسپودیچ
حرکت آوردند، کش را (actin) اکتین کُروی پروتئین رشتۀ اپتیکی تلۀ
به و گرفتند اندازه را اکتین رشتۀ myosinروی میوسین موتورپروتئین
نقش عضله انقباض در که یافتند دست نیروهایی از تر عمیق شناختی

دارد.

هر که کرد تبدیل باریکه چندین به را تک باریکه می توان آینه با
space) مکانی مدوالسیون ظهور با باشد. اپتیکی  انبرک کدام شان
به کار دیجیتال پروژکتورهای از بسیاری در که نور (modulation
نیویورک دانشگاه در اینک که (David Grier) گریر دیوید می رود،
گیر هولوگرام در را ذره چندین و برود فراتر هم این از توانست است

برنامه خط «یک داد: تغییر می توان را هولوگرام پیکربندی بیاندازد.
نقاط در ذرات می سازید.» تله ها برای مشخص الگویی و می کنید وارد
می توان هولوگرام سریع تغییر با و می افتند گیر هولوگرام هر درخشان

درآورد. حرکت به دلخواه مسیر در را گیرافتاده ذرات

(سبز) آران ا پولیمراز آنزیم (الف) اپتیکی: انبرک جعبه ابزار .٣ شکل
گوی به آنزیم می سازد. (نارنجی) آر ان ا رشتۀ  و برمی دارد نسخه دی ان ا از
را گوی اپتیکی انبرک است. شده وصل میکرون و اندازۀ حد در پلی استیرن
هنگام آنزیم که را نیرویی می دارد. نگه است مشخص مقدارش که نیرویی با
از تشکر (با سنجید ترتیب این به می توان می آورد در حرکت به نسخه برداری
بس آمد با اپتیکی تلۀ  در کلسیم کربنات جنس از ذره ای (ب) بالک). استیون
دوالکیا). کیشان از تشکر (با می کند پراکنده را نور و می چرخد ١٠ مگاهرتز
تغییر شکل باالی تا پایین از آن طول در واقعی کششی پرتو شدت توزیع (ج)
باال سوی به تابش نیروی اثر در بیافتد گیر مارپیچ این در که ذره ای نمی کند.و

گریر). دیوید از تشکر (با می شود رانده

شده باز نیز گینس جهانی رکوردهای کتاب به اپتیکی انبرک پای
همکارانش و دوالکیا دایره ای، قطبش با لیزر باریکۀ از استفاده با است.
دنیا فرفرۀ کوچک ترین و انداختند گیر را کلسیم کربنات میکرونی ۴ ذرۀ
گشتاور آن به می گذرد، ذره از که نوری قطبش تغییر کردند. خلق را
به ثانیه در بار ١٠میلیون ذره خأل در اصطکاک نبودِ در و می کند وارد
دست ساختۀ چرخان اشیاء برای که ٣ب) (شکل می چرخد خود دور
می توان مشابه آزمایش های انجام با می شود. محسوب رکورد انسان
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می کند. عمل چگونه کوچک بسیار سیستم های در اصطکاک که فهمید
دارد. اهمیت میکروسکوپی ابزارهای ساخت برای موضوع این

دستکاری و کنترل برای بی پایان امکانات نور مختلف الگوهای با
نور مارپیچی الگوی با که می گوید گریر داشت. خواهد وجود ذرات
چیزی «چنین برد: باال مارپیچ راستای در را ذرات می توان ٣ج) (شکل
بود!» خواهد واقعی حمال) (باریکۀ (tractor beam) کششی پرتو

نوبل جایزۀ  برندۀ دربارۀ

سال در آمد. دنیا به نیویورک بروکلین در ١٩٢٢ در اشکین آرتور
او، راهنمای استاد گرفت. کورنل دانشگاه از را خود دکتری ١٩۵٢
اشکین کند. کار بل آزمایشگاه های در که کرد توصیه میلمن،  سیدنی
اختراع حق ۴٧ و کرد کار لیزر زمینۀ در بل آزمایشگاه های در سال چهل
امریکا، فیزیک انجمن اپتیک، انجمن عضو او کرد. ثبت خود نام به را
کار نیوجرسی در خودش خانۀ  آزمایشگاه در اکنون او است. IEEE و
است. نوبل جایزۀ  برنده کهنسال ترین اشکین سن، سال ٩۶ با می کند.

حیدری نادر ترجمۀ

دانشگاهی) نشر مرکز فیزیک مجلۀ پیشین مجری (ویراستار

• Rachel Berkowitz, Father of optical trapping

awarded a share of the Nobel Prize in Pysics, Physics
Today 71 (2018), 14.
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روش مخترعان برای فیزیک نوبل جایزۀ از نیمی
آنی• بسامد تغییر با تپ تقویت

در ذاتی محدودیتی زدنِ دور برای راهی توانستند نوبل جایزۀ برندگان
در تقریباً اکنون که کنند پیدا باریکه تقویت برای روشی و لیزر فناوری

می شود. یافت سریع فوق العاده و پرتوان سیستم هر

کرده ابداع متعددی روش های اپتیک مهندسان ١٩۶٠ دهۀ  اواسط در
زمان هایی در تپ انرژی تمام متراکم کردن و لیزر تپ فشردن با که بودند
این اما کنند. تقویت را لیزر اوج توان ، پیکوثانیه چند کوتاهی به
از بیش لیزر کاواک در نور شدت اگر دارد: محدودیت هایی روش ها

برسد)، مربع سانتی متر بر گیگاوات ده چند به مثال) شود زیاد اندازه
و رود فراتر تقویت کننده محیط دی الکتریکِ شکستِ آستانۀ  از می تواند
ببرد. بین از و بسوزاند را تقویت کننده محیط جو، در صاعقه ای مانند

لیزر تپ زیاد شدت نیست. دی الکتریک شکست مشکل، تنها
شود آن به منجر حتی و دهد تغییر را محیط شکست ضریب می تواند
به که اثر این کند. کوتاه تر را تپ طول و کند عمل عدسی مانند محیط که
هنگامی است معروف (Kerr focusing) کر کانونی شدگی یا کر اثر
کانونی شدنِ با باشد. تپ لبه های از درخشان تر تپ مرکز که می دهد رخ
و می شوند، یونیده محیط اتم های می شود، بیشتر تپ شدت باریکه
کیفیت نور، تپ در حاصل اعوجاج می آید. به وجود پالسما رشته های

می کند. خراب را نور جبهۀ
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باال). (تصویر ١٩٨۵ سال حدود استریکلند دانا
.١٩٨٧ سال حدود مورو ژرار

ده چند حدود از نتواند لیزر شدت که شد باعث مشکالت این
١٩٨٠ دهۀ اواسط در باالخره برود. فراتر مربع سانتی متر بر گیگاوات
و راچستر دانشگاه دکتری دانشجوی استریکلند، دانا که روش هایی با
روش در شد. شکسته سد این کردند اختراع مورو ژرار راهنمایش، استاد
(Chirped Pulse آنی بسامد تغییر با تپ تقویت به که آنها، کار
کوتاه مدت، نورِ تپِ است، معروف Amplification (CPA))
بزرگ تر برابر ١٠٠٠٠ حدود پالس طول بلکه نمی شود تقویت مستقیماً
این در می دهد. کاهش متناظر میزان به را تپ آنی توان که می شود
می توان تغییریافته، آنی بسامدِ با (dispersed state) پاشیده حالت
تقویت کننده محیط از تپ وقتی و کرد تقویت راحت خیال با را تپ

کرد. بازفشرده را آن رفت بیرون

زده گره شدتی بیشینۀ به را تپ انرژی که زنجیری گسستن به خاطر
جایزۀ از نیمی نوبل کمیتۀ آورد، به دست می توان آن کانونی کردن با که بود
که زمانی از است. کرده اهدا نفر دو این به را فیزیک در ٢٠١٨ نوبل
پیش سال ۵۵ ، (Maria Geoppert Mayer) مایر گپرت ماریا

به نوبل جایزۀ که است بار نخستین این کرد، دریافت را نوبل جایزۀ
را کار اصول که استریکلند سه صفحه ای کوتاه مقالۀ می شود. داده زنی

.[١] کرد منتشر استریکلند که ا ست مقاله ای اولین می دهد توضیح

بعدی پیشرفت بر عمیق تأثیری آنی بسامد تغییر با تپ تقویت
فناوری مدیر ،(Wim Leemans) لیمانس ویم داشت. لیزرها
روش این «بدون می گوید: برکلی الؤرنس ملی آزمایشگاه در شتابگر
سال ده نمی بود». ممکن کنونی پرتوان لیزرهای از هیچ کدام ساخت
شدت رسید. ١٠٢٠ W/cm٢ به لیزر شدت ، CPA اختراع از پس
است سانتی متر بر تراولت مرتبۀ از توان این با متناظر الکتریکی میدان
حالت در هیدروژن الکترونِ بر وارد کولنی میدانِ شدت صدبرابر یعنی

پایه.

اپتیکی موج تا میکروموج از

برای را مشابهی تقویت روش رادیو مهندسان ،١٩۶٠ سال در
زمان آن در .[٢] بودند برده به کار موفقیت با رادار سیگنال های
pulsed coding and) تپشی فشردن و کُد کردن ترفند، این به
خط از را میکروموجی تپ  مهندس ها می گفتند؛ (compression
(positively dispersive delay line) مثبت پاشندگی با تأخیر
بیشتر طولش و متغیر آن آنی بسامدِ که را تپ سپس و می گذراندند
آنی بسامد با تپ ارسال می کردند. ارسال و تقویت است، شده
دقیق تر را پژواک یافته تپ اساس بر فاصله و اندازه سنجیدن متغیر،
این اجرای برای که شد متوجه مورو ،١٩٨٠ دهۀ اوایل در می کند.
در فاز تپ، فشردن هنگام که است نیاز اپتیکی، بسامدهای در روش
که می گوید مورو شود. بازسازی به درستی کوتاه تر بسیار طول موج های
از به خوبی رادیویی امواج برای روش این اینکه چالش، این علی رغم
وقتی می گوید وجود این با بود. خاطر» «آسایش عامل برمی آید کار پس
شود پروژه این درگیر می خواهد آیا که پرسید خود تازه رسیدۀ دانشجوی از
پایان نامۀ برای که بود نگران اما بود هیجان انگیز دانا برای پروژه «خود

.[٣] نکند» کفایت دکتری

اندازه گیری پایان نامه اش برای اولیه  برنامه می گوید استریکلند
بود نیاز کار این برای اما بود. نیکل پالسمای نور هماهنگ نهمین
(dye laser) رنگینه ای لیزر فناوری با که باشد آن از بیش لیزر شدت
که شد مسئله ای متوجه او کار اجبار، روی از داشت. امکان زمان آن در
کار مسئله این حل از پس و بود نکرده جلب را عالقه اش این از پیش
شامل نهایت در او پایان نامۀ گرفت. سر از را چندفوتونی یونش روی

شد. نجیب گازهای چندفوتونی یونش و CPA
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طول در ،١٩۶٠ دهۀ در اولیه افزایش از پس لیزر:  تپ شدت تاریخچۀ
در CPA روش اختراع با بود. جزیی و کند لیزر شدت افزایش بعدی دهۀ

کرد. تغییر چشم گیر شکلی به وضعیت ١٩٨۵ سال

با زمان):  (برحسب متغیر بسامدِ با اپتیکی تپ الکتریکی میدان
می شود. بیشتر میدان بسامد زمان افزایش

CPA امکان پذیربودن که ١٩٨۵ سال در آزمایش شان مهم ترین در
ِ ایتریم-آلومینیوم گارنتِ لیزر با استریکلند رساند، اثبات به  را
انرژی با پیکوثانیه ای ١۵٠ تپ های (Nd:YAG) نئودیمیوم- آالییده
برحسب شکستش ضریب  که اپتیکی تار کیلومتر ١٫۴ از را نانوژول
موسوم دیگری غیرخطی اپتیکی اثر گذراند. بود، متغیر بسامد
را پاشندگی (self-phase modulation) فاز خودمدوالسیون به
مختلف سرعت های با مختلف بسامدهای در مؤلفه ها می کرد. بیشتر
منتشر تار طول در آبی) مؤلفه های از بیش سرعتی با سرخ (مؤلفه های

می یافت. افزایش به سرعت تپ درازای و می شد

شیشۀ محیط استفاده با بود کم انرژی اش چگالی که تپ این

با پراش توری های زوج از آن از پس و تقویت (ND:glass) نئودیمیوم
مؤلفه های به تپ آبی مؤلفه های نتیجه در می شد، گذرانده منفی پاشندگی
حدود انرژی پیکوثانیه، ٢ طول به بازفشرده تپ و می رسیدند سرخ

بود. اولیه تپ از بیشتر مرتبه میلیون یک که داشت میلی ژول ٢

فرق توری ها خصوصیات با اپتیکی تار پاشندگی خصوصیات اما
بال دو اضافه شدن و تپ شکل اعوجاج باعث عدم تطابق این می کرد.
نمی گذاشت راحت را مورو فکر لحظه یک موضوع این می شد. لبه ها در
اسکی مشغول راچستر، نزدیک تفریحگاهی در همسرش با که روزی و
که آورد به خاطر را بوینوس آیرس دانشگاه در مارتینز اسکار کار بود
یک بزرگ نمایی با تلسکوپی قراردادن با به راحتی می تواند بود دریافته
.[۴] کند معکوس را فروسرخ تپ فازِ  جابه جایی عالمت توری، دو بین
که شد متوجه مورو گذاشت؛ کنار کامال را اپتیکی تار می شد بنابراین
برای مثبت پاشندگی با اول زوج است: نیاز پراش توری زوج دو به تنها
مورو تپ. بازفشردن برای منفی پاشندگی با دوم زوج و تپ پهن کردن
پسو موریس و رفت، آزمایشگاه به کرد، رها را اسکی پیست بالفاصله
که دیگری کار هر کرد مجبور را دانشجویش ،(Maurice Pessot)
کرد تأیید را مورو حدس پسو بیازماید. را ایده این و بگذارد زمین دارد
درازتر مرتبه ١٠٠٠ می توان را فمتوثانیه ٨٠ به طول تپی که داد نشان و
آزمایش این از پس سال سی بازفشرد. اولیه درازای به سپس و کرد
است CPA سیستم از بخشی تطابق یافته زوج-توری  های سیستم هنوز

. (١ (شکل

مین، پاتریک میهمان، دانشگر پسو، موفقیت از پس کوتاهی مدت
در راچستر دانشگاه گروه تقویت کنندۀ  سیستم اولین در را توری زوج
استریکلند و او ١٩٨٧ سال شب های از شبی و کرد ادغام ژول مقیاس
یک با (١٠١٢ W) تراواتی تپ اولین تولید از پس دیگران و مورو و
این انداختند. به راه جشنی پیکوثانیه، یک در فشرده شده انرژیِ ژول
شده معروف رومیزی» «تراوات به که بود آنچه  آغاز [۵] دست یافت

است.

ملی آزمایشگاه به دانشگاه از

mode-) ــ قفل شدۀ مد لیزرهای CPA با در کار بیشتر آغاز در
لیزرهای یا و میکرومتر ١٫٠۶ طول موج در Nd:YAG  (locked
دو هر می شد. انجام نانومتر ٨٠٠ طول موج در مدقفل شده رنگینه ای
حساس محیطی اختالل های دیگر و دما تغییرات به نسبت لیزر نوع
است. کالفه کننده بسیار آنها با کار و هستند ناپایدار نتیجه در و
Wilson) سیبت ویلسون کرد: تغییر ١٩٩٠ سال در وضعیت این
تیتانیوم-آالییده کبود یاقوت مدقفل شدۀ  لیزر گروهش و (Sibbett
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و می گذرد مثبت) پاشندگی (با پراش توری زوج از کوتاه تپ : (CPA) متغیر آنی بسامد با تپ تقویت . ١ شکل
پراش توری زوج از گذر با و بزرگی) مرتبه یازده (تا می شود تقویت طوالنی شده تپ زمانی). (پاشیدگی می شود باشیده

تغییرات]. برخی با ۶ مرجع [از می شود بازفشرده منفی) پاشندگی (با دیگر

رنگینه ای، لیزر برخالف گذاشتند. به نمایش را (Ti:Sapphire)
کوتاه تر تپ های در طیفی مؤلفه های تمام Ti:Sapphire کنندۀ  تقویت
می تواند که انرژی چگالی همچنین و می کند تقویت را فمتوثانیه ۵ از
می تواند اوج توانِ ترتیب به این رنگینه هاست. از بیشتر بسیار کند ذخیره
.[۶] است ممکن رنگینه ای لیزرهای با که باشد توانی اوج برابر ١٠۴

گران قیمت و بزرگ لیزرهای در کاربرد برای CPA اینها بر عالوه
استریکلند که موقع همان  حتی شد. داده تغییر بیشتر بسیار انرژی با
با که شد متوجه مورو می کرد، کار میلی ژول توان با خروجی  تپ های با
آن از پیش که آالییده شیشۀ لیزرهای سیستم خروجی انرژی روش، این
به می تواند اکنون بود شده ساخته  هم جوشی آزمایش های در کار برای
سال چند ١٠١۵ W/cm٢ انرژی شدت به رسیدن اما برسد. کیلوژول
(LLNL) لیورمور الؤرنس ملی آزمایشگاه ١٩٩٧ سال کشید. طول
به (NOVA) نووا لیزر سیستم در الزم تغییرات با را  CPA روش
آزمایشگاه این در ١٩٩٢ و ١٩٩١ سال های در استریکلند گرفت. کار
تاب بتوانند که را پراشی توری های ساختن برای بزرگ تالش و کرد کار
از پرهیز برای دارد. به یاد باشند داشته را شدیدی نور چنین تحمل
می شدند. نصب خأل اتاقک درون می بایست توری ها هوا در خودکانونی

امکان بیشتر، شدت با تپ هایی به رسیدن برای تالش اصلی انگیزۀ
ویژگی  دو این از ترکیبی یا پرانرژی تر، یا کوتاه تر تپ های با مواد تغییر
تپ شدت جذر با متناسب لیزر تپ الکتریکی میدان شدت است.
بزرگ تر می تواند نیرو اندازۀ می کند. وارد نیرو باردار ذرات بر و است
خالصه می کند. مقید مولکول یا اتم به را الکترون که شود نیرویی از
فراوانی امکانات که کرد کنترل را ماده می توان نور کنترل با اینکه،
هم از را مولکول می توان داد، شتاب را ذرات می توان دارد: همراه به

سوراخ را ماده می توان انداخت، راه به را واکنش هایی می توان گسست،
رومیزی لیزرهای با ، CPA لطف به می توان را اینها از بسیاری و کرد.

رساند. به انجام

آزمایشگاه به استریکلند آن که از پیش سال یک ،١٩٩٠ سال در
Cen-) سریع فوق العاده اپتیک  علوم مرکز مورو برود، لیورمور الؤرنس
میشیگان دانشگاه در را (ter for Ultrafast Optical Science
laser-assisted in situ)لیزیک روش که بود اینجا در نهاد. بنیاد
برای لیزر) کمک به قرنیه به جا در (شکل  دهی (keratomileusis
فمتوثانیه ای تپ های از استفاده زمان آن از آمد. بار به چشم جراحی
بینی، نزدیک درمان در دقیق بسیار جراحی چاقوی صورت به لیزر
است. شده عادی امری پزشکی ناهنجاری های دیگر و آستیگماتیسم،
امواج که می کند تولید داغی پالسمای فروسرخ کوتاه فوق العاده تپ های
جا بر پسماندی آنکه بدون که می شود منتشر سرعت به چنان آن شوکی
قرنیه لبه های دقت به برسد، برش محل اطراف نسوج به گرما یا بگذارد

می برد. را

لیزر پس میدان و باالتر هماهنگ های

high-harmonic generation) باال هماهنگ های تولید راه از
فوران های به می توان را فروسرخ یا مرئی نور تپ های ((HHC)
تپ های تبدیل این انجام برای کرد. تبدیل نرم x پرتو کوتاه تر و همدوس
باشد. کوتاه فوق العاده و بیشتر) یا میلی ژول (یک پرتوان باید اولیه
الکتریکی میدان که می دهد رخ زمانی تنها باالتر هماهنگ های زایش
مولکول از را الکترون اپتیکی، چرخۀ  یک از کسری در لیزر پرشدت
شدت به را آن بعد نیم چرخۀ در میدان جهت تغییر با سپس و می گسلد
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می شود تبدیل تک فوتونی به برخورد این انرژی می کوبد. مولکول به
به نمی توان تقریباً را زمانی مقیاس این است. آتوثانیه چند طولش که
مولکول یک طول به مسافتی نور که است زمانی  به تقریب و آورد تصور

می کند. طی را آب

فناوری با کرده اند تالش اپتیک علم دانشگران گذشته، دهۀ طی
بسامد شتابگرهای از ارزان تر و جمع وجورتر بسیار شتابگرهایی لیزر
از یکی بسازند. دارند، طول کیلومتر چند که خطی (RF) رادیویی
که است لیزر (wakefield) پس میدان در شتاب دهی رهیافت ها این
داؤسون جان  و (Toshiki Tajima) تاجیما تُوشیکی پیش سال سی 
نهادند پیش لس آنجلس در کالیفرنیا دانشگاه در (John Dawson)
الؤرنس ملی آزمایشگاه در (BELLA) ّب پتاواتی لیزر با اکنون و

است. آزمایش تحت برکلی

جنبشی انرژی به ّب لیزر تپ انرژی تبدیل رهیافت این  ایده
تابش فشار است. یونیده هلیوم پالسمای از استفاده با الکترون ها
کنار راهش سر از را الکترون ها شود شلیک پالسما درون به که تپی
الکتروایستا نیروی نمی شوند. جابه جا تقریباً یون ها حالی که در می زند
جابه جایی الگوی می کشد. هم سوی به باز را یون ها و الکترون ها
است شده نامیده لیزر پس میدان که منفی و مثبت بارهای متناوب

کند. حفظ خود در را بزرگی بسیار الکتریکی میدان می تواند

الکتریکی میدانی می تواند ّب لیزر پالسما، معمول چگالی های برای
مرتبۀ سه بزرگی این کند. تولید سانتی متر بر گیگاولت یک بزرگی به
بس آمد معمول فناوری با که است میدانی  بیشینۀ از بیشتر بزرگی
شتابگر خاص، انرژی ای به رسیدن برای بنابراین می شود. تولید رادیویی
خود رادیویی بسامد همتای از کوتاه تر بار هزار می تواند لیزر پالسمای

باشد.

می آید به وجود هیچ از که ذراتی و الی

کرۀ نیروگاه های کل تولیدی توان جمع برابر چندین پتاواتی لیزر توان اوج
برای حتی را شگفت انگیزی توان چنین بتوانند که تپ هایی است. زمین
خلق را محیط هایی می توانند کنند فراهم آزمایشگاه در کوتاه لحظه ای
ستارگان درون مثال حاد، شرایط در ماده خواص بررسی برای که کنند

است. مناسب سیاه چاله، رخداد افق مجاورتِ در یا

مرتبۀ از ا ست دست یافتنی روزها این که توانی باالترین
به الکترون سرعت رساندن برای که است ١٠٢٢ W/cm٢

آزمایش های بتوان که نیست آن قدر اما ا ست کافی نسبیتی سرعت های
هســـته ای فیزیکِ یا غیـــرخــــطی کوانتــــومی الکتـرودینامیـــک

الؤرنس - ملی آزمایشگاه در اخیراً که سیستم پیشرفته ترین داد. انــــجام
می کند کار هرتز ١٠ بسامد در (٢ (شکل است شده ساخته لیـــورمـــور
رکورد برسد پتاوات، یک یعنی طراحی شده، هدف به لیزر توان وقتی که
نور زیرساختار به ٢٠١٨ ژوئن در که لیزر این با شد. خواهد جهانی
(ELI: Extreme Light Infrastructure) (الی) شدید بسیار
به بتــــوان شاید شد، داده تحویل چک جمهوری در اروپا اتحادیۀ

یافت. دست باالتر انرژی گستـــره های

تپ های است قادر سریع تکرار آهنگ با پیشرفته پتاواتی لیزر . ٢ شکل
کند تولید هرتز ١٠ بسامد در ١٠١۵ W حدود اوج توان با فمتوثانیه ای ٣٠

برکلی). الؤرنس ملی آزمایشگاه لطف به (عکس

دانشگاه از (Philip Bucksbaum) باکس باؤم فیلیپ 
بزرگی مرتبۀ  ٩ تا لیزر شدت افزایش قابلیت که می گوید استانفورد
دستیافت این به رسیدن که می کند پیش بینی او دارد. وجود دیگر
خطی شتابگر الکترون باریکۀ مثل الکترونی باریکه اي قراردادن با بزرگ
به دنبال (DESY) آلمان الکترون سنکروترون یا (SLAC) استانفورد
با لیزر تپ های برخورد در شد. خواهد میسر پتاواتی، CPA لیزر
۴γ٢ در الکترون مختصات دستگاه در لیزر شدت الکترون، باریکۀ 
است (١ − v٢/c١/٢−(٢ لورنتس نسبیتی ضریب γ) می شود ضرب
در نور شدت وقتی است). نور سرعت c و باریکه سرعت v آن در که
ناپایدار خأل برسد.، ۴×١٠٢٩ W/cm٢ به الکترون مختصات دستگاه
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از پوزیترن و الکترون پرچگال خوشه های که می رود انتظار و می شود
شود. ظاهر (ex nihilo) هیچ

نوبل جایزۀ  برندگان دربارۀ

خود دکتری و آمد به دنیا فرانسه آلبرویل در ١٩۴۴ سال در مورو آلبر ژرار
گروه از بخشی (اکنون کوری ماری و پیر دانشگاه از ١٩٧٣ سال در را
در کالیفرنیا دانشگاه در او کرد. دریافت پاریس سوربون) دانشگاه های
پلی تلکنیک دانشگاه در هم سال سه و داشت پسادکتری شغل سن دیه گو
در کرد. سر (École Polytechnique in Palaiseau) پالیزو
مدیران از یکی و شد نیویورک راچستر دانشگاه استاد ١٩٧٧ سال
شد. میشیگان دانشگاه در سریع فوق العاده اپتیک علوم مرکز بنیان گذار
٢٠٠٧ سال در و کرد تدریس میشیگان دانشگاه در سال ١۶ از بیش او
تأسیساتی از متشکل که کرد آغاز را شدید بسیار نور زیرساختار پروژۀ
است. مجارستان و رومانی، چک، جمهوری در پرتوان لیزر چند برای
فیلمساز و آهنگساز حال عین در و است پلی تکنیک دانشگاه استاد او

هست. نیز آماتور

در انتاریو (Guelph) گلف در ١٩۵٩ سال در استریکلند تئو دانا
در را خود دکتری مورو نظارت تحت ١٩٨٩ سال در آمد. دنیا به کانادا
پژوهشگر ١٩٩١ تا ١٩٨٨ از کرد. دریافت راچستر دانشگاه از اپتیک
کُورکام پل با آنجا در و بود کانادا پژوهش های ملی شورای در وابسته
پس کرد. کار سریع فوق العاده پدیده های زمینۀ در (Paul Corkum)
به ٩٢-١٩٩١ سال های در لیورمور الؤرنس ملی آزمایشگاه در کار از
و اپتوالکترونیک مواد برای پرینستون دانشگاه پیشرفتۀ فناوری مرکز
Advanced Technology Center for Photon-) فوتونیک
١٩٩٧ سال در پیوست. (ics and Optoelectronic Materials

به ٢٠١٣ سال در و شد واترلو دانشگاه در زن فیزیک استاد دومین
شد. منصوب اپتیک انجمن ریاست سمت

حیدری نادر ترجمۀ

دانشگاهی) نشر مرکز فیزیک مجلۀ پیشین مجری (ویراستار

• Marc Wilson, Half of Nobel Prize in Physics hon-
ors the inventors of chirped pulse amplification, Physics
Today 71 (2018) 18.
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١٣٩٧ سال در

پروژه هـا و پژوهشگران

پژوهشگاه با پژوهشی همکاری قالب های •

نشریۀ زمستان شمارۀ در سال هر که پروژه ها» و «پژوهشگران بخش
پژوهشگاه پژوهشی کادر تمامی معرفی بر است مشتمل می آید، اخبار
و بخش، این در نظر. مورد سال در آنها پژوهش زمینۀ یا موضوع و
پژوهشگر همکاری قالب یا رده عنوان اخبار، صفحات سایر در گهگاه
غیره) و ارشد پژوهشگر پسادکتری، پژوهشگر علمی، هیئت قبیل (از
واقع در و قالب ها، این از روزآمدی توصیف اینجا در می شود. ذکر نیز
از کسانی برای خصوص به که می آوریم پژوهشگاه، پژوهشی ساختار
آشنایی آی پی ام پژوهشی ساختار با که پژوهشگاه از خارج علمی جامعۀ

بود. خواهد مفید ******ندارند،

میان از که علمی، هیئت دائمی اعضای شامل رسمی: علمی هیئت
می شوند. برگزیده آزمایشی علمی هیئت اعضای

تحقیقاتی سابقۀ دارای که پژوهشگرانی شامل آزمایشی: علمی هیئت
صورت به پژوهش انجام توانایی ضمن و بوده کشور خارج یا داخل در
عضویت به ارتقا امکان بالقوه طور به تحقیقاتی، گروه رهبری و مستقل
آزمایشی علمی هیئت در عضویت مدت دارند. را رسمی علمی هیئت

است. سال دو

دورۀ یک حداقل که پژوهشگرانی ارشد: پسادکتری پژوهشگران
باالتری علمی توانمندی از و گذرانده خارج یا داخل در را پسادکتری
به پژوهش انجام به قادر و برخوردارند پسادکتری اعضای به نسبت

هستند. مستقل صورت

دورۀ امتداد در که جوانی پژوهشگران پسادکتری: پژوهشگران
تعمیق و تکمیل و علمی ـ  تخصصی مهارت های ارتقای منظور به دکتری
پژوهشگاه در سال) ٢+١) معین زمان مدت در خود دکتری پژوهش های
هئیت اعضای پژوهشی دستیار صورت به عموماً و می پردازند تحقیق به

می کنند. فعالیت پذیرنده پژوهشکدۀ رسمی علمی

پژوهشگاه تمام وقت پژوهشی همکاران شامل فوق ردۀ چهار
هستند.

رتبۀ با دانشگاه ها، علمی هیئت از اعضایی ارشد: پژوهشگران
که علمی، تحقیقات رهبری توانایی از برخوردار و دانشیاری دست کم
صورت به و می کنند پژوهش دکتری دانشجوی دو یا یک همکاری با

می یابند. حضور پژوهشگاه در پاره وقت

جوان اعضای بین از معموال که پژوهشگرانی مقیم: پژوهشگران
صورت به و می شوند برگزیده کشور دانشگاه های علمی هیئت های

می یابند. حضور پژوهشگاه در پاره وقت

در را پژوهشی شان کار که پژوهشگرانی غیرمقیم: پژوهشگران
دریافت پژوهانه پژوهشگاه از و می دهند انجام خود دانشگاه های

می کنند.

شورای که کشور از خارج در شاخص علمی چهره های وابسته: استادان
پژوهشگاه در ماه یک سال هر و برمی گزیند را آنها پژوهشگاه علمی
برگزار آموزشی کوتاه مدت دوره های یا و می دهند انجام پژوهشی کار

می کنند.

برای که کشور خارج در برجسته ای متخصصان پژوهشگاه: میهمانان
کار یا آموزشی کوتاه مدت دوره های برگزاری یا همایش ها در شرکت
تمام همکاری، نوع به بسته و می شوند دعوت پژوهشگاه به پژوهشی

می کند. تأمین پژوهشگاه را آنها اقامت و سفر هزینۀ از بخشی یا

با همراه که دیگر دانشگاه های از دانشجویانی دانشجو: همکاران
می کنند. همکاری پژوهشگاه پژوهشی پروژه های با مدتی خود استاد

استاد یک دست کم (شامل اصلی عضو سه از مرکب پژوهشی: گروه
ساله چند و جامع پروژه ای در هم با که همکار شماری و دانشیار) یک و

می کنند. فعالیت

و پسادکتری پژوهشگر یک استاد، یک از مرکب پژوهشی: هستۀ
دکتری. دورۀ دانشجوی سه حداکثر
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• شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

نجف آبادی محمدی مجتبی

پیشکسوت استادان •

اردالن فرهاد

ارفعی حسام الدین

رسمی علمی هیئت •

اصالنی نژاد، مرتضی

پالسما. لیزر و پالسما باردار ذرات پرتو شتابگرهای

مهدی آبادی، طینت پاک سعید

.١٣ TeV در CMS در ابرتقارنی تاو جستجوی

خاکزاد، محسن

.٢٠١٧ سال در (testbeam) CT-PPS پروژۀ با همکاری

رحیقی، جواد

ایران. نور چشمۀ ملی پروژۀ رئیس

نجف آبادی، محمدی مجتبی

جلویی. آشکارسازهای در LHC در برانگیخته کوارک های تولید مطالعۀ

آزمایشی علمی هیئت •

ناصح، علی

هولوگرافی. و کوانتومی اطالعات

ارشد پسادکتری پژوهشگران •

اعتصامی، محسن سید

مدل در فوتون همراه به تنها تاپ کوارک تولید مقطع سطح اندازه گیری
برخورد جرم مرکز انرژی با CMS داده های از استفاده با استاندارد

ولت. تراالکترون ١٣ معادل پروتون ها

صابری، حسین

سنگین. باردار ذرات و یون ها شتابدهی

نشاط پور، سیاوش

نادر. واپاشی های در جدید فیزیک بررسی

پسادکتری پژوهشگران •

تادوانی، اسکندری اسماعیل

چارم چارم ـ آنتی کانال در هیگز برای جستجو

الهی، فاطمه

ورای مدل ها از یکی یافتن برای المنت ماتریکس تکنیک از استفاده
. LHC در (Lµ-Lτ) استاندارد مدل

بهنامیان، هادی

الکترون. خطی شتابگر

تقوی، فرید سید

و سنگین یون های آزمایش در رویداد به رویداد خیز و افت اثر بررسی
هیدرودینامیک. غیرخطی پاسخ

تقی نواز، فرید

در مغناطیسی حاد شرایط و بولتزمن معادلۀ جواب  های پدیده شناسی
سنگین. یون های برخورد

تیزچنگ، صدیقه

ذرات. برخورددهنده های در جدید فیزیک جستجوی

جعفری، قدیر

محدود. جفت شدگی های در هولوگرافیک پیچیدگی

چرمچی، فرید

استفاده با قوی جفت شدگی با تعادل از دور سیستم های گرمایش مطالعۀ
درهم تنیدگی. آنتروپی از

چنارانی، شیرین

رویدادهای در tw کانال در منفرد تاپ کوارک تولید برای جستجو
جرم مرکز انرژی در CMS آشکارساز داده های از استفاده با دولپتونی

.١٣ TeV

حصاری، هدا

برخورددهـنده هـای در هیگــز بـوزون جفت شدگـی هـای بـررســی
الکترون ـ پروتون.

خطیبی، سارا

. LHC برخورددهندۀ در جدید فیزیک مطالعۀ
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خلوتی، محمدرضا

خطی شتابگر برای الکترونی باریکۀ پیش  خوشه ساز ساخت و طراحی
الکترون ولت. میلیون ١٠

رکن آبادی، درویش عصمت

در taggsing پروتون از استفاده با جدید فیزیک برای جستجو
هادرونی. برخورددهنده های

کلیسانی، دیانی محسن

سنگین. باردار ذرات و یون ها شتابدهی

حسین آبادی، رضایی فردوس

طعم تغییر خنثی جریان های در منفرد تاپ کوارک تولید جستجوی
١۴ انرژی در پروتون  ـ پروتون برخوردهای در CMS آشکارساز توسط

ولت. تراالکترون

سلحشور، مصطفی

میدان های شبیه سازی و آرـ اف گان فوتوکاتد برای کاتد طراحی
الکترون. سیکلوترونی تشدید پالسمای چشمۀ الکترومغناطیسی

، سلیمانی نیا مریم

کایون، پایون، سبک هادرون های ترکش توابع همزمان تعیین اولویت
پروتون. و

شاکر، حامد سید

آن. دادن توسعه و خطی شتابگر پروژۀ اتمام

حجری، صنایع شاهین

و پایین انرژی های با الکترون خطی شتابگرهای طراحی و مطالعه
دینامیک شبیه سازی برای نرم افزاری طراحی نیز و باال باریکۀ کیفیت

خطی. شتابگرهای در پرتو

عباسی، نوید

میدان نظریۀ در ،... و درهم تنیدگی، فاز، گذار QGP، بازبهنجارش،
هولوگرافی. و همدیس

گل، قهرمانی مریم

آزمایش در فوتون دو انتقال طریق از z جفت تولید بررسی و مطالعه
. LHC

کسایی، سمیرا

تیوب و خوشه ساز اطراف سلونوئیدهای اندازه گیری و ساخت طراحی،
شتابدهی.

گوهری پور، محمد

غیرقطبیده، پارتونی توزیع توابع تعیین و هادرون ها ساختار مطالعۀ
تعمیم یافته. و پراکنده،

مقامی، قائم مجدزاده محمد

و هولوگرافیک رویکرد با تانسوری شبکه های و کوانتومی اطالعات
سیاهچاله ها. فیزیک

ناصری، محسن

دسته بندی طریق از LHC در تاریک مادۀ وجود بر دال شواهدی بررسی
موجود. ساده سازی شدۀ مدل های کلی

سطری، یارمحمدی معصومه

الکترون. خطی شتابگر

مقیم پژوهشگران •

بهشتی، شهید دانشگاه و پژوهشگاه حسینی، علی سید

غیرنسبیتی. همدیس تقارن های در کسری مشتقات

مازندران، فناوری و علم دانشگاه و پژوهشگاه لهی، خانپور حمزه

فــرایــنـــــد در هـیـگــز بـــوزون جـفــت شــدگـــی هــــای مـطــالعـــۀ
برخورددهندۀ در −I + I- → (z( bb - →) H → e + e)

. FCCee/TLEP آینده نسل الکترون ـ پوزیترون

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه روحانی، شاهین

همدیس. میدان های

، پژوهشگاه کلجاهی، سجادی شمس سید

بوزون های و هیگز غیرعادی جفت شدگی های نشانه های جستجوی
ناجابه جایی. استاندارد مدل در پیمانه ای

اصفهان، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه شیرزاد، احمد

ریسمان. نظریۀ

تهران، دانشگاه و پژوهشگاه صابری، علی عباس

بعد. سه و دو در خودراه انداز همدیس میدان نظریۀ

اراک، دانشگاه و پژوهشگاه ، آستانه فرجی امین

کوانتومی. میدان های نظریۀ در کوانتومی پیچیدگی
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، پژوهشگاه کارگریان، آمنه

امواج برهم کنش  در ذرات شتاب ذره ای شبیه سازی و مدل سازی
پالسما. با الکترومغناطیسی

، پژوهشگاه کاویانی، داریوش

ریسمان ها. هندسۀ در سیاه چاله ها و غشاء دمای مطالعۀ

ایران، اتمی انرژی سازمان و پژوهشگاه رشتی، المعی محمد

الکترون. خطی شتابگر

، پژوهشگاه موالئی، زهرا

جرم دار. گرانش مدل های دینامیکی ساختار مطالعۀ

دانشگاه ها) سایر (از دانشجو همکاران •

شریف، صنعتی دانشگاه اصنافی، سادات شیما

ریسمان. نظریۀ و هولوگرافی

شریف، صنعتی دانشگاه ، بدرویا الک

سیاهچاله ها. در کوانتومی اثرات مطالعۀ

شریف، صنعتی دانشگاه بشیری، صالح

LHC در فوتون یک همراه تاپ کوارک تولید مقطع سطح اندازه گیری

، مرکز تهران آزاد دانشگاه پیرمرادیان، رضا

کوانتومی. درهم تنیدگی

، مشهد فردوسی دانشگاه ، سیدآباد جعفری رضا

در Run2 در فوتون یک همراه تاپ کوارک مقطع سطح اندازه گیری
.LHC

اصفهان، صنعتی دانشگاه دخانی، علی

.LHC در فوتون یک همراه تاپ کوارک تولید مقطع سطح اندازه گیری

شریف، صنعتی دانشگاه درودیانی، مهرگان

هولوگرافی. و کوانتومی اطالعات

، ــــ استبرق، رضائی محسن

فراتر مدل های از حاصل تاپ کوارک ناهنجار برهم کنش های مطالعۀ
فوتون. همراه به تاپ کوارک نهایی حالت در استاندارد مدل از

شریف، صنعتی دانشگاه زلفی، حامد

هولوگرافی. و کوانتومی اطالعات

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه همبری، صادقی حسین

یون طیف شبیه سازی و کانونی پالسمای دستگاه در یون ها شتابگیری
الکترون. و

شریف، صنعتی دانشگاه عابدی، جاهد

کوانتومی. گرانش و الیگو آزمایش داده های گرانشی، امواج

شریف، صنعتی دانشگاه غفاری، غزال

فوتون. همراه تاپ کوارک تولید مقطع سطح اندازه گیری

شریف، صنعتی دانشگاه قدرتی پور، ناهید

دودایمری. مدل در همدیس مشاهده پذیرهای

، مشهد فردوسی دانشگاه ، کاوه حسام الدین

.w بوزون پالریزاسیون

شریف، صنعتی دانشگاه مهراب پور، هادی

سنگین. یون های برخورد در جریانی هماهنگ های مطالعۀ

سرن پروژۀ در فنی همکاران •

آموزگار، وحید

سرن. به مربوط CMS پروژۀ الکترونیک سیستم ساخت و طراحی

دامغان، دانشگاه بقراطی، بهزاد

سرن. به مربوط CMS پروژۀ الکترونیک سیستم ساخت و طراحی

جمیلی، سعید

زمانی. آشکارساز راه اندازی

رمضانی، احمد

سرن. به مربوط CMS پروژۀ الکترونیک سیستم ساخت و طراحی

زارعیان، الهام

سرن. به مربوط CMS پروژۀ الکترونیک سیستم ساخت و طراحی

قاسمی، رقیه

سرن. به مربوط CMS پروژۀ الکترونیک سیستم ساخت و طراحی

قاسمی، هانیه

سرن. به مربوط CMS پروژۀ الکترونیک سیستم ساخت و طراحی

مجیدی، کمیل

سرن. به مربوط CMS پروژۀ الکترونیک سیستم ساخت و طراحی
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• ریاضیات پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

پورمهدیان مسعود

اصفهان) (شعبه اعظم سعید

پیشکسوت استادان •

الریجانی ا. جواد محمد

خسروشاهی غالمرضا

شهشهانی میرشمس سیاوش

رسمی علمی هیئت •

ابوالفتح بیگی، سلمان

کوانتومی محاسبات

درویشوند، احمدی عمران

کاربردها و اعداد، نظریۀ ترکیبیات،

اعتصامی، امید سید

نظری کامپیوتر علوم

افتخاری، ایمان

پایین بعد توپولوژی هندسه،

پورمهدیان، مسعود

ریاضی منطق

شریف، تیرداد

جابه جایی جبر

رضایی، طایفه بهروز

ترکیبیات

، قریه گلشنی محمد

ریاضی منطق

محسنی پور، شهرام

ریاضی منطق

نصیری، میثم

دینامیکی سیستم های هندسه،

آزمایشی علمی هیئت •

علی، سید رضا

هندسی آنالیز

، هدایت زاده محمدهادی سید

جبری هندسۀ

ارشد پسادکتری پژوهشگر •

حافظی، رسول

جبرها نمایش نظریۀ

پسادکتری پژوهشگران •

احمدیان، راضیه

جبری هندسه

افضلی، هادی سید

محاسبه و ترکیبیات

بیگدلی، مینا

جابه جایی جبر

، پارسا سلمان

هندسه

حسینی، مریم السادات

دینامیکی سیستم های

حیدریان، بهار

اعداد نظریۀ

خسروی، فاطمه

آنالیز

خواجه پور، سولماز

هندسه

، دانش پژوه حمیدرضا

محاسبه و ترکیبیات
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داوودی، اکبر

ترکیبیات

دهقانی، سینا

محاسبه و ترکیبیات

ذوقی فر، ریحانه

ریاضی منطق

سلیمانی، مریم

جبر

ناظمیان، زهرا

ناجابه جایی جبر

نوزاد، عزیزه

توپولوژی و هندسه

نعمت بخش، امین

جابه جایی جبر

یاسایی، محمدحسین

ترکیبیات

وابسته پژوهشگران •

اصفهان، دانشگاه اسداللهی، جواد

جبرها. نمایش نظریۀ در همولوژیکی روش های

، الزهرا دانشگاه دیوانی آذر، کامران

جبرها. نمایش های و باکسبام، مدول های اوسالندر ـ ریتن، حدس

شریف، صنعتی دانشگاه اکبری، سعید

گراف ها. جبری نظریۀ

بهشتی، شهید دانشگاه طوسی، مسعود

جابه جایی. جبر

ارشد پژوهشگران •

محاسبه و ترکیبیات

طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه قربانی، ابراهیم

[t]ـ  تریدها ساختار دربارۀ

مستقل

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه کیانی، داریوش

با جبری، ساختارهای توپولوژیکی و ترکیبیاتی جنبه های برخی مطالعۀ
کدگذاری. نظریۀ در کاربردهایی

اصفهان شعبۀ

جابه جایی جبر

اصفهان، دانشگاه ساالریان، شکراله

کوهن ـ مکالی. جبر یک تکینگی رستۀ

گروه ها نظریۀ

اصفهان، دانشگاه عبدالهی، علیرضا

گروه و بی تاب گروه های گروهی، جبرهای صفر مقسوم علیه های
اول. عدد یک از توانی مرتبۀ از گروه های خودریختی

ترکیبیات

اصفهان، صنعتی دانشگاه امیدی، غالمرضا

رمزی. نظریۀ زمینۀ در تحقیقاتی مسئلۀ سه

مقیم پژوهشگران •

جابه جایی جبر

، ــــ آهنگری، رسول

پایین. هم بعد از کوادراتیک جبرهای بکلین ـ راس خاصیت

خوارزمی، دانشگاه جعفری، راحله

.(٢) عددی نیم گروه های جبرهای

محاسبه و ترکیبیات

تهران، دانشگاه محمدنوری، مرتضی

واژه ها. تجزیۀ با مرتبط مسائلی

ریاضی منطق

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه مفیدی، علیرضا

تعریف پذیر. سیستم های بحرانی خواص
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آنالیز

صنعت، و علم دانشگاه آقاجانی، اسداله

و غیرخطی مقدارویژۀ مسائل انتهایی جواب و پارامتر برای کران هایی
کاربردها.

تهران، دانشگاه اسدی، محمدباقر

ـ جبرها. C∗ قیاسی شعاع و ـ  دینامیکی C∗ سیستم های

مدرس، تربیت دانشگاه امینی، مسعود

عملگرها. جبر دقیق بعد

بهشتی، شهید دانشگاه دهکردی، شاهرخی صادق محمد

چندبعدی. تغییرات حساب در بحرانی نقاط بودنِ منظم

توپولوژی و هندسه

بهشتی، شهید دانشگاه فخاری، عباس

کنترل شدۀ ضرب از استفاده با گسترشی عمل های بودن ارگودیک
.SL(٢, R) ماتریس های

اعداد نظریۀ

مدرس، تربیت دانشگاه رجایی، علی

رده ای. گروه های از وارمیدگی با کنترل شده زیرگروه های

اصفهان شعبۀ

احتمال و آمار

اصفهان، دانشگاه اسدی، مجید

اطالعات از استفاده با سیستم ها عمر طول اعتماد قابلیت مدل سازی
جزئی.

آنالیز

اصفهان، دانشگاه هرندی، امینی علیرضا

باناخ. فضاهای در کاهنده نگاشت های ثابت نقاط

اصفهان، دانشگاه فخار، مجید

بازتابی. باناخ فضاهای در هموار غیر توابع برای KKT شرایط

اصفهان، دانشگاه اصفهانی، نصر رسول

فشرده. موضعاً نیم گروه های یکانی نمایش های برای پایا حالت های

جبر

اصفهان، صنعتی دانشگاه بهبودی، محمود

ماشکه. قضیۀ تعمیم امکان و مجازی نیمسادۀ مدول های

، شهرضا دانشگاه دهکردی، مرادزاده علی

مستقیمی جمع صورت به جابه جایی حلقۀ یک از ایده آل هر زمانی چه
است. دوری نمایش با مدول های از

اصفهان، دانشگاه ، یوسف زاده ملیحه

یکانی نمایش های و آفین لی سوپرجبرهای

منطق

اصفهان، دانشگاه قاری، مقداد

کاربردهایش. و توجیه منطق

اصفهان، صنعتی دانشگاه کوشش، محمدرضا

.CB(x) در بسته ایده آل های

جابه جایی جبر

اصفهان، صنعتی دانشگاه هاشمی، امیر

مثبت. بعد با چندجمله ای ایده آل های برای مرزی پایه های

کاربردی ریاضیات

اصفهان، صنعتی دانشگاه تاتاری، مهدی

برای جداسازی تکنیک های اساس بر ساختار حافظ عددی روش های
سهموی. پاره ای دیفرانسیل معادالت حل

اصفهان، صنعتی دانشگاه گازر، مجید

کنترل در موجود روش های برای جایگزین کنترلی روش های طراحی
غیرخطی.

اصفهان، دانشگاه میرزائی، داود

منیفلدهای روی دیفرانسیل معادالت حل برای پراکنده داده های تقریب
هموار.

اصفهان، دانشگاه نوبختیان، صغری

مسائل برای عددی روش های و ایستایی نقاط مشخص سازی
غیرهموار. بهینه سازی

محاسبه و ترکیبیات
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اصفهان، دانشگاه پرورش، فرزاد

توزیع شده. رایانش برای کدها

توپولوژی و هندسه

، شهرکرد دانشگاه سبزواری، مسعود

بیشینه. حدس و ناتباهیده کامال کُشی ـ  ریمان مدل های صلبیت

فیزیک

اصفهان، دانشگاه ورشویی، امیرعباس

برای وینـر اندازۀ به هندسی    ـ   رهیافتـی کوانتومـی میدان هـای نظریـۀ
مسیر. انتگرال

غیرمقیم پژوهشگران •

ترکیبیات

، اهواز چمران شهید دانشگاه جزایری، سیدمجتبی

.٣ قطر با فاصله ـ منظم دوبخشی کیلی گراف های بررسی

شریف، صنعتی دانشگاه جعفری، امیر

متناهی مجموعه های اشتراکی و اجتماعی خواص

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه طاهرخانی، علی

ـ رادو. کو ـ اردوش قضیۀ نوع از جدیدی نتایج

، شیراز دانشگاه عبودی، محمدرضا

گراف ها. به وابسته چندجمله ای های و پوچی، ماکسیمم طیفی، شعاع

، شاهرود صنعتی دانشگاه علیشاهی، میثم

آن. از کاربردهایی و گیل لم تعمیم

تهران، دانشگاه غرقانی، نرگس

گراف ها. در احاطه گر مجموعه های ـ [k, 1] دربارۀ

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه هاشمی، سیدناصر

گراف ها. زتای تابع

جابه جایی جبر

، ــــ ، امان زاده انسیه

شبه دوگانی. مدول های

گیالن، دانشگاه بحیرایی، پیام

همبافت ها. ـ N رستۀ مدلی ساختارهای

اردبیلی، محقق دانشگاه بهمن پور، کمال

موضعی حلقه های روی تجزیه ناپذیر انژکتیو مدول های ماتلیس دوگان
کامل. نوتری و

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه بیاتی، شمیال

سادکی. تحلیل های

، ــــ حبیبی، شکوفه

.٢ جابه جایی حلقه های روی بر مدول ها زاریسکی توپولوژی ـ گراف

، ــــ دوستی مهر، محمدرضا

اول ایده آل های گراف های همبندی و متالشی نشدنی کانونی مدول های
موضعی. حلقه های مینیمال

اردبیلی، محقق دانشگاه زرگر، راهرو مجید

یک به نسبت مشتق شده رستۀ در موضعی کوهمولوژی مدول باس عدد
پایدار. تخصیص تحت زیرمجموعۀ

، مراغه دانشگاه اصغر، رحمتی رحیم

تجزیه پذیری. ـ k مفهوم توسیع

، ــــ رحیمی، امیرمسعود

آنها اساسی اولیۀ ایده آل های مؤلفه های ـ صفر که جابه جایی نیم حلقه های
هستند. اساسی

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه مدنی، سعیدی سارا

گراف ها. به وابسته دوجمله ای ایده آل های برخی جبری ویژگی های

سبزواری، حکیم دانشگاه شریفان، لیال

مشبکه ای. همریختی های به وابسته جبرهای و ایده آل ها

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه نصراله نژاد، عباس

تصویری. فضای در نقاط ایده آل آلوفی جبر

ریاضی منطق

آذربایجان، مدنی شهید دانشگاه تاری، سمیه

ضعیف. کمینۀ ـ ت ساختارهای در غیرارزیابی برش های

اراک، صنعتی دانشگاه خانکی، کریم
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درون استقالل خاصیت شالح: پایداری نظریۀ در جدید رهیافت های
باناخ. فضاهای نظریۀ و مدل نظریۀ پیوندهای و مدل یک

، ــــ سراجی، پیام

مسائل برخی و حساب نظریه های برای شایتین ثابت محاسبه پذیری
مرتبط.

، تبریز دانشگاه پورمهر، صالحی سعید

محاسباتی. دیدگاه از گودل ناتمامیت دوم قضیۀ

هندسه

، ــــ ، اکبرزاده رسول

روی انتگرال پذیر حالت های برخی توپولوژیکی آنالیز و لیوویلی رده بندی
. so(1, 3) و so(4) لی جبر

، ــــ ، پسندیده هادی

وحشی. فضاهای از هموتوپی شکل گروه و هموتوپی گروه امین ـ n

تهران، دانشگاه صالحانی، خواجه مهدی

مقید. دینامیکی سیستم های هندسی کنترل و مکانیک

مدرس، تربیت دانشگاه ستایش، ایمان

فشرده. نوع از خم های پرمایشی فضای کاپای حلقۀ

، ــــ قهرائی، الهام

خمینه های روی تعمیم یافته محدب توابع پارامترسازی و دیفرانسیل نما
ریمانی.

جبر

خوارزمی، دانشگاه رمضانی نسب، مجتبی

گروهی. حلقه های روی ضعیف لی انگل شرط

، ــــ یاوری، مهدیه

مرتب. مجموعه های ـ S در ضعیف انژکتیوی

آنالیز

دامغان، دانشگاه رشیدی، اصفهانی سیدامین

غیرخطی. ضعیف بلند امواج دینامیک

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه رستمی، مهدی

جبرها. ـ C∗ صلیبی نیم ضرب ایده آل های ساختار

، ــــ سروش مهر، مائده

گروه ها. میانگین پذیری زمینۀ در باز مسائل جدیدترین بررسی

، ــــ سلیمی، لیال

یک از استفاده با نویمن مرزی شرط با معادله یک جواب وجود اثبات
جدید. وردشی اصل

شریف، صنعتی دانشگاه صفدری، محمد

غیرخطی. پاره ای دیفرانسیل معادالت

بروجردی، آیت اله دانشگاه ، گابله موسی

اندازۀ از استفاده با دیفرانسیل معادالت از دستگاه برای بهینه جواب های
نافشرده.

گروه نظریۀ

، ــ شفیعی، فریده

و آن تحول ناپذیر سرشت های درجۀ مجموعۀ با گروه ساختار ارتباط
آن. به وابسته مختلط جبری گروه

کاربردی ریاضیات

تفرش، دانشگاه چگینی، نبی اله

اختالل یافتۀ منفرد مسائل حل در موجکی تطبیقی تانسوری ضرب روش
سهموی.

تهران، دانشگاه حسینی، علیرضا

جدید. منظم ساز جملۀ یک از استفاده با تصویر پردازش

، ــــ خوش خبر، صغری

مجموعه ای. بهینه سازی مسائل در بهینگی شرایط و وجودی قضایای

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه شاکری، فاطمه

استوایی. ویژۀ مقادیر کران های بررسی

مازندران، دانشگاه فخری، اشکان

شعاع و مدوالر محدود ظرفیت با پوشش ماکسیمم مکان یابی مسئلۀ
متغیر. پوشش

ایران، صنعت و علم دانشگاه نیک آزاد، تورج

بلوکی. ـ ستونی تکراری روش های

، شیراز صنعتی دانشگاه هاشمی، بهنام
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ارمیتی. ماتریس های تابع نمایی برای حصارهایی محاسبۀ

اعداد نظریۀ

تهران، دانشگاه قادرمرزی، امیر

دیوفانتی. معادالت حل در کارا روش های

زیستی ریاضیات

، ــــ ، شمس آرا الهام

درمان کمک به HIV ویژه به عفونی، بیماری های در انشعاب کنترل
واکسن. و دارویی

اصفهان شعبۀ

، ــــ امیری، فاطمه

پیچیده توپولوژی و هندسه دارای پوسته های در ترک انتشار مدل سازی
باال. مرتبۀ فازی میدان روش کمک به

، ــــ اسکندری، بهبودی غالمرضا

شکافتنی. لی سوپرجبرهای ـ هوم و جبرها ـ هوم

اصفهان، دانشگاه پورمیری، علی

روی متوازن تخصیص پروتکل های و شبکه ها برای تصادفی مدل های
شبکه ها.

اصفهان، دانشگاه توانگر، مهدی

سیستم های عمر طول داده های براساس مؤلفه ها اعتماد قابلیت برآورد
چندوضعیتی.

اصفهان، صنعتی دانشگاه جوادی، رامین

بهینه. پوشش و بسته بندی

، خوانسار کامپیوتر و علوم، دانشکدۀ حاجی شریفی، حمیدرضا

بهینه سازی. در آن کاربرد و پایینی نیم پیوستۀ تابع تعمیم

، ــــ ، دره مهدی

جبر در متناهی مدول های ـ F و هولونومیک مدول های ـ D کاربردهای
جابه جایی.

اصفهان، دانشگاه ، زمان زاده احسان

رتبه دار. مجموعۀ نمونه گیری انشعابات از یکی در اعتماد قابلیت برآورد

کاشان، دانشگاه سلطانی، زینب

معادالت در کاربردی با جزئاًمرتب باناخ فضاهای در ثابت نقطۀ قضایای
کسری. غیرخطی شمولی

، ــــ شهرکی، صیادی مرضیه

برنامه ریزی برای وسیع همسایگی با دوگان ـ اولیه درونی نقطۀ روش یک
متقارن. مخروط های

اصفهان، دانشگاه موسلو، عظیمی وحید

فناوری. و فیزیک، ریاضی،

، ــــ فاضل پور، زیبا

آن. نمایش و کاوادا جبرهای

، ــــ کشاورز، محمدحسین

اوسلندر. ـ N جبرهای

، ــــ نظردنیوی، صادق

مجانبی. رفتار ـ استراوس ـ اردوش حدس دربارۀ

، ــــ نعمت بخش، امین

جزئاً مجموعه های ماکسیمال زنجیرهای جبر و ایده آل جبری خواص
مرتب.

، خوانسار کامپیوتر و ریاضی علوم دانشکدۀ دهکردی، واحد راضیه

(راست). محض نیم سادۀ رسته های روی گالوا پوشش مطالعۀ

دانشجویان •

هندسه

حسینی علی اکبر سید

اصطهباناتی رجب زاده حسام الدین

پور گلی جواد

مهکام روح اله

هدیه لو میثم

محاسبه و ترکیبیات

بیدگلی محمدرضا

ابر شفائی مسعود
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• زیستی علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

صادقی مهدی

پسادکتری پژوهشگران •

اقدم، رزا

شبکه های از استفاده با ژن تنظیم شبکه های ساختاری یادگیری بهبود
بیزی.

تیرانداز، آرش

زیستی. مولکول های ساختار به جبری رویکرد مداری: توپولوژی

صفدری، حدیثه

به زیست الیه ها فضایی ساختار شکل گیری فرایند تصادفی مدل سازی
خودسازمانده. صورت

رهور، علیزاد امیررضا

ژنتیکی. تنظیم کنندۀ شبکه های شناسایی

کالیراد، عطا

زنده. موجودات در تصمیم گیری تکامل چگونگی بررسی

نرگسی، ملک پور امیر سید

خارجی. اطالعات از استفاده با ژنی تنظیم شبکه های بازسازی

عیدی، زهرا

یوکاریوت. سلول های کموتکسی و حرکت

ارشد پژوهشگران •

بهشتی، شهید دانشگاه اصالحچی، چنگیز

ژن ها. بیان بیزی شبکه های

تهران، دانشگاه پزشک، حمید

محاسباتی زیست شناسی در احتمالی مدل های

، پژوهشگاه صادقی، مهدی

ژن ها. توالی آنالیز

غیرمقیم پژوهشگران •

، یزد دانشگاه پورمحمدی، هادی

اعتماد قابل سه تایی های مبنای بر ریشه دار فیلوژنتیک شبکه ساخت

اعتماد. غیرقابل سه تایی های و

طباطبایی، عالمه دانشگاه تبار، رضایی وحید

پروتئینی دنباله های انتساب در آنها کاربرد و احتمالی گرافیکی مدل های
پروتئینی. خانواده های به

، آمار ملی پژوهشکدۀ قهرودی، رضایی زهرا

ژن. بیان داده های طولی پروفایل های خوشه بندی

، امیرکبیر دانشگاه میرک آبادی، زارع فاطمه

تکنولوژی های از استفاده با مرجع اساس بر ژنوم توالی سرهم  سازی
بعدی. نسل توالی تعیین

کاشان، دانشگاه سرتختی، سلیمی جواد

ویروس ها. از خاصی گونۀ درون ژنتیکی تنوع بازسازی نحوۀ بررسی

دانشگاه ها)   سایر (از دانشجو همکاران •

بهشتی، شهید دانشگاه جهانگیری، سهیل

زیرگونه ها. برای فیلوژنتیک درخت های یافتن برای نوین روش

تهران، دانشگاه خراسانی، نجمه

یوکاریوتی. سلول های در خودسازمان دهی مدل سازی

• شناختی علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

احسائی قاضی زاده علی

ارشد پسادکتری پژوهشگر •

وهابی، عبدالحسین

Analysis of brain networks in neurodevelopmental
disorders.

لشگری، رضا

اولیۀ قشر در میدانی پتانسیل های سیگنال های نگاشتِ پروژۀ انجام
بینایی.

پسادکتری پژوهشگران •

، تقی زاده بهاره

LFP سیگنال های در پاداش دریافت احتمال اطالعات کدگذاری نحوۀ
میمون. مغز فرانتال و پریتال قشر در
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دهاقانی، ابوالقاسمی محمدرضا

Effects of prefrontal dopamine on behavioural and
neural signatures of attention in macaque monkeys.

بوالحسنی، احسان

Diagnosis of schizophrenia by fusion of multimodal
information, via Dempster-Shafer theory of evi-
dence.

معین الدین، تألهی شیما

Olfactory function: Psychophysical tests and elec-
troencephalographic response to odors in healthy
subjects and patients with anosmia.

رادمان، نرگس

زبانی عملکرد بازتوانی در زبان کنترل  شناختی مغزی شبکۀ نقش بررسی
.fMRI از استفاده با مغزی سکتۀ از پس آفازیک بیماران

کرمانی، زنده روح ساره

Social learning: A solution to make fallible heuris-
tics rational.

جماب، سرابی عطیه

Behavioral and neural mechanism underlying hu-
man decision-making toward uncertainty.

سیدعالئی، شیما سیده

مسئله. حل هنگام عصبی شبکه های بررسی

لنگری، شجاعی سمانه سیده

Automatic segmentation of positron emission to-
mography images.

فضلعلی، زینب

The role of neuromodulatory systems in brain state,
sensory perception, and behavior.

کاشانی، علیرضا

Autoradiographic study of vesicular in 3-1 gluta-
mate transporters whole brain sections of alzheimer
patients.

کالیی، آهنگر مریخی یاسر

پاسخ بر حرکتی برنامۀ و کاری حافظۀ  فرایندهای تأثیر نحوۀ بررسی
مغز. حسی نواحی نورون های

ملکیان، وحید

باالی رزولوشن کاربردهای برای MRI تکنیک های توسعۀ
مغز. کارکردی تصویربرداری

موسوی، سادات نرگس

پالسمان. تحریک با نوری فیبر پورتال نوروسنسور بهینه سازی و طراحی

یارقلی، الهه

تشدید داد ه های از استفاده با انسان حرکات مشاهدۀ کدگشایی
کارکردی. مغناطیسی

ارشد پژوهشگر •

احسائی، قاضی زاده علی

نخستی سانان. در پاداش بلندمدت حافظۀ و یادگیری مکانیزم های

مقیم پژوهشگران •

علوی، مجتبی سید

جوندگان. آزمایشگاه

طوسی، کاهوکار احسان

بینایی. نورونی مکانیسم های

غیرمقیم پژوهشگران •

رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه ابراهیم پور، رضا

Dynamics of confidence formation in decision-
making process.

تهران، دانشگاه دهکردی، حسین زاده غالمعلی

کارکردی. تصویربرداری داده های آنالیز و اخذ

ایران، صنعت و علم دانشگاه دلیری، محمدرضا

بینایی. سیستم در توجه نورونی مکانیسم های

تهران، دانشگاه راجی مهر، رضا

Representation of static and dynamic natural im-
ages in human visual cortex.
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تهران، دانشگاه ، سلطانیان زاده حمید

اعصاب. علوم در مدالیته چند تصاویر و داده ها تحلیل و پردازش

تهران، دانشگاه گنج تابش، محمد

محاسباتی. اعصاب علوم

، امیرکبیر دانشگاه مقدم، نصیرایی عباس

تصویربرداری اساس بر مغز کارکردی و ساختاری اتصاالت بررسی
.MRI

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه ، ولیزاده علیرضا

Manipulating effective connectivity in brain net-
works.

دانشجویان •

ارشادمنش، سارا

افضلیان، ندا

برکچیان، زهرا

حسن تاش، مریم

خدادادی فر، تینا

دزفولی، دوستانی نرگس

ذباح، سجاد

انامق، رجایی کریم

رضایت، احسان

شفائی، راحله

صفری، وجیهه

، عباس زاده مجتبی

فرض مهدی، امیرحسین

فرمانی، سپیده

فریدونی، مرضیه

محمدخانی، آیدا

معرفت، حانیه

دانشجو همکار •

، پژوهشگاه خامه چیان، محمدباقر

بینایی. سیستم در توجه نورونی مکانیسم های

پژوهشکده امریه سرباز •

مهر، کریمی سعید

LFP سیگنال های در پاداش دریافت احتمال اطالعات کدگذاری نحوۀ
میمون. مغز فرانتال و پریتال قشر در

• کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

آزاد سربازی حمید

ارشد پسادکتری پژوهشگران •

رحمتی، دارا

تراشه. روی شبکه های معماری و کارایی تحلیل

پناهی، شریعت پویا سید

تصادفی. ساختار دارای شبکه های در اطالعات انتقال

کامران، لطفی پژمان

سرورها. برای مدارگزینی بر مبتنی تراشۀ روی بر شبکه های

پسادکتری پژوهشگران •

آجرلو، حسین

فاصلۀ بی سیم شبکه های برای دسترسی کنترل الیۀ مدل سازی و تحلیل
کوتاه.

آقبالغی، اسدی مریم

کامپیوتری. بینایی در ژرف یادگیری

اورند، محدثه

کاربرد. و تئوری طراحی: فضای نگاشت

فرد، بهاری فاطمه

احتماالتی. هندسی شبکه های در بهینه سازی مسائل

پورمیری، علی

بزر گ مقیاس. شبکه های روی متوازن تخصیص

جنتی، هدی

مکان یابی. الگوریتم های در امنیت
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قربان، حسین سمیرا

محیط های در استراتژیک تصمیم گیری های برای محاسباتی مدل های
چندگانه.

، منزه حسینی امیرمهدی

کیفیت. تنظیم قابلیت با حافظه سلسله مراتب طراحی

هوالری، حسینی عادل

منحنی های بر مبتنی رمزنگاری روش های امنیت و کارایی افزایش
گالوا. میدان فضای روی بر بیضوی

رهبانی، نظام

پردازنده ها. حساس واحدهای در سالمندی اثرات کاهش

زارع، مرضیه

پیچیده. شبکۀ دو میان برهم کنش

سلیمانی، حسین

برای پنجم نسل و LTE-Advanced شبکه های به کارگیری
نقلیه. وسایل به مربوط کاربردهای

داللی، زاد سیدرضا مصطفی سید

شبکه های در غیرمعمول رفتارهای تشخیص در مصنویی هوش کاربرد
رایانه ای.

شیخی، فرناز

دنیای محدودیت های و دغدغه ها به نزدیک تر محاسباتی ـ گامی هندسۀ
واقعی.

شیرمحمدی، زهرا

تراشه. روی شبکه های اطمینان قابلیت افزایش

علیپور، شراره

آنها. شمارش و اشیاء دید برای کارا الگوریتم های

، فربه حامد

کامپیوتری. حافظه های در اشکال تحمل پذیری راهکارهای ارائۀ

فالحتی، هاجر

گرافیکی. پردازنده های انرژی بهبود

مرادیان، معصومه

ابری. محاسبات و اشیاء اینترنتی شبکۀ در انرژی بهره وری

مجد، ملکی مرضیه

ابر. محیط در مجازی ماشین های واگذاری و اختصاص

نبوی نژاد، مرتضی سید

تقریبی. محاسبات از استفاده با نتایج کیفیت از گاه آ توان سقف اعمال

ارشد پژوهشگران •

بهشتی، شهید دانشگاه جابری پور، قاسم

مانده ای، دهدهی، (دودویی، کامپیوتری حساب الگوریتم های طراحی
نانوتکنولوژی. و CMOS در سخت افزاری پیاده سازی با افزونه ای)

تهران، دانشگاه خونساری، احمد

اتی. اینترنت معماری تحلیلی بررسی و کارایی ارزیابی

شریف، صنعتی دانشگاه قدسی، محمد

مختلف. مسائل برای کارا تقریبی و دقیق الگوریتم های

مقیم پژوهشگر •

طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه احمدی، علی

داده های یکپارچه سازی در ناهمخوانی رفع برای چارچوب یک ارائۀ
باال. سطح هم جوشی کمک به وب صفحات

غیرمقیم پژوهشگران •

تهران، دانشگاه ، کوشا افضلی علی

از استفاده با دیجیتال سیستم های اطمینان قابلیت و کارایی افزایش
مصرفی توان محدودیت های گرفتن نظر در با و طراحی نوین روش های

نوسانات. حضور در

رجایی، شهید دانشگاه باقری، نصور

خودکار. روش های کمک به متقارن رمز الگوریتم های امنیت تحلیل

بهشتی، شهید دانشگاه پرند، کوروش

اعصاب علوم در ریاضی مدل های شبیه سازی موازی پیاده سازی
گرافیکی. پردازنده های از استفاده با محاسباتی

، نور پیام دانشگاه ، تنها جعفر

چندکالسه. نیمه نظارتی یادگیری مسائل در بوستینگ جدید روش یک
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بهشتی، شهید دانشگاه تیمارچی، سمیه

استفاده با اجتماعی شبکه های در جوامع شناسایی جدید روش یک ارائۀ
استعماری. رقابت الگوریتم از

بهشتی، شهید دانشگاه ابوالحسن، حاجی حسین

گراف ها. روی برخط یادگیری

شریف، صنعتی دانشگاه خلج، حسین بابک

ذخیره سازی پردازشی، حوزه های در مخابراتی شبکه های عملکرد بهبود
توزیع یافته. کنترل و

تهران، دانشگاه حسینی، رشاد

ماشین. یادگیری در محلی کمینۀ مشکل کاهش برای جدید روش های

، شاهد دانشگاه خدنگی، احسان

در موتیف ها تبدیالت بر مبتنی لینک پیش بینی روش های ارائۀ
پیچیده. شبکه های

، شیراز دانشگاه اسدآبادی، راجی محسن

نانو. مقیاس دیجیتال مدارهای در اشکال تحمل پذیری افزایش

بهشتی، شهید دانشگاه رجایی، رامین

فناوری های بر مبتنی باال کارایی با بازپیکربندی قابل تراشه های طراحی
نانو. نوظهور

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه رزازی، محمدرضا

مزمن. بیماری های در استدالل مسائل و پوشش هندسی مسائل

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه رازقی، پروین

عمیق. عصبی شبکه های در ویژگی ها ساختاری اطالعات یادگیری

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه رضوانیان، علیرضا

اجتماعی. پیچیدۀ شبکه های برای یادگیر اتوماتای

تهران، دانشگاه شاکری، آزاده

کید تأ با ماشین یادگیری روش های از استفاده با متنی دادۀ کاوش های
عمیق. یادگیری رویکرد بر

تهران، دانشگاه صالحی، مصطفی

اطالعاتی. شبکه های در ناهنجاری تشخیص برای کالن داده ای تحلیل

تحقیقات، و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه ندوشن، صباغی رضا

.QCA ارزشی چند مدارهای پیاده سازی جهت نوین ارائۀ شیوۀ

، نیرو پژوهشگاه صغیری، محمد علی

شبکه های در آنها کاربردهای و سلولی یادگیر اتوماتای از پویا مدل های
پویا.

مدرس، تربیت دانشگاه ، آباده صنیعی محمد

شبکه های در فارسی زبان به اخبار و اطالعات صحت تشخیص
اجتماعی.

تهران، دانشگاه حقیقی، صیاد محمد

رایانه ای شبکه های در نفوذ از پیشگیری سامانه های قواعد خودکار تولید
خطا. برابر در بی تحمل کاربردهای برای

شریف، صنعتی دانشگاه ، علیزاده بیژن

دیجیتال. سیستم های در طراحی ایرادهای تصحیح

، کرد شهر دانشگاه غالمی، محمد

آفین. خلوت کدهای از استفاده با شبکه کدگذاری

صنعت، و علم دانشگاه فتحی، محمود

طوالنی حافظۀ مبنای بر بازگشتی کانولوشن عصبی شبکۀ الگوریتم
جریان های در موجود شئ چندین همزمان ردیابی برای کوتاه مدت

ویدئویی.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه ، فربه حامد

نوظهور. فناوری های در کامپیوتری حافظه های اطمینان قابلیت بهبود

ایران، صنعت و علم دانشگاه فیلی، هشام

طبیعی. زبان پردازش در عمیق عصبی شبکۀ از بهره گیری

اصفهان، دانشگاه کارشناس، حسین

بر مبتنی ویژگی ها تحلیل و انتخاب برای هدفه چند روش یک
اهداف. و متغیرها توأم مدل سازی

تهران، دانشگاه کبریایی، حامد

هوشمند. شبکه های در غیرمتمرکز کنترل

تهران، دانشگاه کمال، مهدی

سیستم های کارایی افزایش برای غیردقیق محاسبات از استفاده
دیجیتال.

تهران، دانشگاه محمدی، سیامک

با دانه درشت بازپیکربندی قابل پردازنده های در انرژی مصرف کاهش
متن. تعویض سربار کاهش
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تهران، دانشگاه مدرسی، مهدی

کانولوشنی. عصبی شبکه های برای سخت افزاری شتابدهندۀ یک

بهشتی، شهید دانشگاه ناوی، کیوان

نانو. فناوری از استفاده با حسابی مدارهای طراحی

پژوهشی هستۀ •

هسته مسئول

شریف، صنعتی دانشگاه سربازی آزاد، حمید

سریع. پردازش شبکه های و معماری

پسادکتری

داللی. رضازاد سید مصطفی سید

دانشگاه ها) سایر (از همکار دانشجویان

شریف صنعتی دانشگاه صدرالساداتی، محمد سید

شریف صنعتی دانشگاه دارابی، سینا

شریف صنعتی دانشگاه بخشعلی پور، محمد

دانشجویان •

افشاری، بهنام

بهجتی، شهاب

شیخ، تقوی لیال

دهکردی، حسین پور امیرهوشنگ

داوری، محمدجواد

شیرازی، محمود

صامعی، زینب

طاهری، گلناز

غفاری، مهنازسادات

گرزین. علی اصغر

• نانو علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

عسگری رضا

آزمایشی علمی هیئت •

ابوطالبی، سیدحامد

انرژی. ذخیره سازی کاربردهای برای دوبعدی مواد تولید

سرآبادانی، جالل

شبیه سازی. و مدل سازی نرم: چگال مادۀ

پسادکتری پژوهشگران •

رسول خانی، ربابه

پیاده سازی. و کاربرد اتمی: شبیه سازی های در ماشین یادگیری

عزیزی، مریم

نانوکریستال های در بی اکسیتون ها و اکسیتون دینامیک بررسی
نیمه هادی.

علی پور، سحر

کوانتومی. رایانش و اطالعات

قوامی، بدیع

نانوساختارها. کوانتومی ترابرد و اپتیکی، الکترونی، خواص بررسی

گلی، محمد

و زیستی ساختارهای برای کوانتومی مکانیک روش های توسعۀ
نانومتری.

شهرکی، مظلوم آزاده

ریدبرگ. اتم های از استفاده با کایرال کوانتومی شبکۀ

نوربخش، زهرا

در آن اثر و گرافیت با دی ـ اتیلن گلیکول مولکول برهم کنش چگونگی
گرافین. صفحات جداسازی

مقیم پژوهشگران •

شریف، صنعتی دانشگاه اجتهادی، محمدرضا

فعال. سیستم های بررسی
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تهران، دانشگاه پورفتح، مهدی

دوبعدی. سیستم های و گرافین

، پژوهشگاه تربتیان، زهرا

نانوساختارها. در پالسمونی مدهای

طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه جلیلی، سیف اله

الکترونیک (حوزۀ مولکولی سیم های در الکترونی رانش بررسی
مولکولی).

مدرس، تربیت دانشگاه جمالی، یوسف

عصبی. سلول های غشاء کانال های از یونی ترابرد مدل سازی

خمینی، امام  بین المللی دانشگاه رجب پور، علی

نانوساختارها. در گرما انتقال مدل سازی

بهشتی، شهید دانشگاه ساسانپور، پژمان

عصبی. سیستم های مدل سازی در الکتریکی مدارهای تئوری کاربرد

بهشتی، شهید دانشگاه صادقی، علی

اتمی. مقیاس در اصطکاک

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه عابدین پور، سعید

سرد. فوق اتم های

، کبیر امیر صنعتی دانشگاه عباسی، حسین

بیولوژیک. محیطی بر اتمسفری فشار سرد پالسمای اثر

اصفهان، صنعتی دانشگاه عبدالحسینی، اسماعیل

دوبعدی. سیستم های کوانتومی ترابرد بررسی

اصفهان، دانشگاه لهراسبی، امیر

نانوساختارهای با الکترومغناطیس میدان های تعامل مدل سازی
زیستی.

، پژوهشگاه مجیدی، لیال

جدید. دوبعدی نانوساختارهای ترابردی خواص

، پژوهشگاه مرادی، علیرضا

زیستی. مواد از تفکیک ابر و سه بعدی تصویرگری

طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه هدش، منتظری عباس

کربنی. نانوساختارهای با تقویت شده پلیمرهای مقیاسی چند مدل سازی

تهران، دانشگاه میری، میرفائز

مغناطیسی. فعال سیستم های بررسی

، پژوهشگاه نیلی، حسین

تحت و محدودشده محیط های در پایین رینولدز عدد با ریزشناگرهای
اعمالی. شارش تأثیر

دانشجویان •

شوره گوئی، اسمعیل زاده مجید

الحسینی، رفیعی ندا

عباسی، ساالر

علیدوستی، محمد

قرارداد که ٩٧ سـال در فـارغ التحصیـل دانشجـویـان •
داشتند هم علمی ـ پژوهشی

ثانی، رضائی مجتبی سید

،

، پژوهشگاه زرگر، علوی آزاده

سلولی. غشای یونی کانال های در یون ترابرد و انتخاب مکانیزم بررسی

، پژوهشگاه فالح، زهره

مغناطیسی. فعال سیستم های بررسی

دانشگاه ها) سایر (از همکار دانشجویان •

شریف، صنعتی دانشگاه احمدیان، زهرا

فعال. سیستم های بررسی

شریف، صنعتی دانشگاه فرنودی، علی

فعال. سیستم های بررسی

سربازی نخبگان طرح •

بهشتی، شهید دانشگاه اصل، اسکندری امیر

دوبعدی. الکترونی سیستم های با نور برهم کنش اثر بررسی
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، پژوهشگاه توکل، مهدی

مولکولی. دینامیک روش به اکساید گرافن مکانیکی خواص بررسی

، پژوهشگاه خزعلی، محمدصادق

ریدبرگی. اتم های با کوانتومی محاسبات

، پژوهشگاه ثانی، رضائی سیدمجتبی

دوبعدی. نانوساختارهای ساکن به ابتدا مطالعۀ

شریف، صنعتی دانشگاه ساالری، حسین

شاخه شاخه شده. دی ان ای ابرپیچه های ساختاری خواص ــ
فعال. سیستم های بررسی ــ

، پژوهشگاه شجاعی، فاضل

دوبعدی. مواد نانو شیمیایی ـ فیزیکی خصوصیات و الکترونی ساختار

• تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

دستجردی وحید حمید

رسمی علمی هیئت •

صائمی، امیر

پیامدها. و چالش ها دوگانه: نتایج اصل

مروارید، محمود

جوهری. حرکت نظریۀ از تدریجی گرایانه تفسیر یک سوی به

موسویان، نصراله سید

هستی شناسانه. پرسش های پیش پاافتادگی مسئلۀ و فراهستی شناسی

دستجردی، وحید حمید

معرفتی. دالیل قابلیتی ساختار

ارشد پسادکتری پژوهشگران •

طیبی، ساجد

مفرد. اندیشه های انتقال و ذهنی پرونده های

پسادکتری پژوهشگران •

اباذری، آرش

مارکس. و هگل نزد کارکردگرایانه تبیین های

زمانی، محسن

تقلیل. و سوپرونینس صادق سازی،

مهاجری، مصطفی

علیت. و عقالنی تصمیم

هریس، یوسفی علی

ذهن انگاری. حوزۀ در بدن محور نظریه های نقد و بررسی

مقیم پژوهشگران •

، پژوهشگاه آزادگان، ابراهیم

تنظیم  شده. دقیقاً جهان در شر

، پژوهشگاه حسینخانی، علی

ویتگنشتاین شک گرایانۀ مشکل به جدید دیویدسونی پاسخ یک سوی به
کریپکی.

، پژوهشگاه مروارید، هاشم

ضروری. و ذاتی

• فیزیک پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

،(١٣٩٧/٠۵/٢۴ تاریخ (تا شیخ جباری محمدمهدی

پژوهشکده سرپرست •

،(١٣٩٧/٠۵/٢۴ تاریخ (از خسروشاهی قرار حبیب

پیشکسوت استاد •

بنیادی. فیزیک گلشنی، مهدی

رسمی علمی هیئت •

شیخ جباری، محمدمهدی

باال. انرژی های
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عسگری، رضا

.٣ و ٢ ابعاد در مایع سیستم های در همبستگی اثرات

، علیشاهیها محسن

باال. انرژی های

فرزان، یاسمن

بنیادی. ذرات

ناجی، علی

بیوفیزیک. و نرم مواد آماری فیزیک

آزمایشی علمی هیئت •

عشوریون، امجد

کیهان شناسی.

ارشد پسادکتری پژوهشگر •

افشار، حمیدرضا

باال. انرژی های

دبیریان، علی

آزمایشگاه.

پسادکتری پژوهشگران •

، افتخاری نیا بهروز

آزمایشگاه.

، حسین زاده وحید

باال. انرژی های

خیرآبادی، نرجس

چگال. مادۀ

زارع، مریم

آزمایشگاه.

سرابی، سلطان پناهی حسام

باال. انرژی های

شمالی، زهرا

چگال. مادۀ

صادقیان، سعیده

باال. انرژی های

قهرمانی، طاهر فرهاد

بنیادی. فیزیک

عباسیان، سارا

آزمایشگاه.

فریدی، آزاده

چگال. مادۀ

فضلی، زهرا

بیوفیزیک. و نرم مواد آماری فیزیک

وفایی صدر، علیرضا

بنیادی. ذرات

هل اتایی، محمدحسن سید

باال. انرژی های

مقیم پژوهشگران •

تهران، دانشگاه نجف آبادی، ابراهیم هاجر

باال. انرژی های

شریف، صنعتی دانشگاه ابوالحسنی، علی اکبر

باال. انرژی های

اسالمی، آزاد دانشگاه تنهایی، حسین

باال. انرژی های

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه جاویدپور، لیلی

نرم. مواد و آماری فیزیک

طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه حمزه پور، حسین

نرم. مواد و آماری فیزیک

بهشتی، شهید دانشگاه خسروی، نیما

باال. انرژی های

گیالن، دانشگاه رسولی، سیدنادر

نرم. مواد و آماری فیزیک
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صنعت، و علم دانشگاه رمشتی، زارع بابک

چگال. مادۀ

تهران، دانشگاه ، سپهری نیا رضا

چگال. مادۀ

تهران، دانشگاه باغینی، شجاعی فاطمه

بنیادی. فیزیک

، الزهرا دانشگاه شفیع خانی، عزیزاله

الیه نشانی. آزمایشگاه

شریف، صنعتی دانشگاه شفیعی، افشین

بنیادی. فیزیک

بهشتی، شهید دانشگاه علی اکبری، محمد

باال. انرژی های

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه مقدم، قربانزاده علی

چگال. مادۀ

همدان، بوعلی دانشگاه کمالی، وحید

باال. انرژی های

شریف، صنعتی دانشگاه لنگری، عبداله

چگال. مادۀ

گیالن، دانشگاه مظفر، محمدی محمدرضا

باال. انرژی های

مدرس، تربیت دانشگاه مشاعی، احمد

الیه نشانی. آزمایشگاه

اصفهان، صنعتی دانشگاه مصدق، حمید

چگال. مادۀ

بهشتی، شهید دانشگاه موحد، سیدمحمدصادق

باال. انرژی های

اتمی، انرژی سازمان نفری، ناصر

چگال. مادۀ

تهران، دانشگاه عالئی، واعظ سیدمهدی

نرم. مواد و آماری فیزیک

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه وحیدی نیا، محمدحسن

باال. انرژی های

دانشجویان •

اسمعیلی، عرفان

حیدری، شیوا

رجایی، مشکات

سبط الشیخ، محمود

، شبان نیا محمدرضا

صفری، حمیدرضا

عبادی، جواد

محمودی، فرزانه

دانشگاه ها) سایر (از دانشجو همکاران •

شریف، صنعتی دانشگاه آقاپور، سجاد

بنیادی. فیزیک

بهشتی، شهید دانشگاه اسدی، محمد

باال. انرژی های

طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه پرتوی، ارغوان

آماری. فیزیک

شریف، صنعتی دانشگاه حبیبی، علیرضا

چگال. مادۀ

شریف، صنعتی دانشگاه ، حسین زاده ابوالفتح

چگال. مادۀ

شریف، صنعتی دانشگاه رستمی، عباسط

بنیادی. فیزیک

شریف، صنعتی دانشگاه رمضانی، مهدی

بنیادی. فیزیک

، الزهرا دانشگاه ، فیروزه سعید هما

آزمایشگاه.
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شریف، صنعتی دانشگاه سلطان منش، علی

بنیادی. فیزیک

اسالمی، آزاد دانشگاه سلیمانی، شهرام

آزمایشگاه.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه شاهسوند، پروین

آماری. فیزیک

تهران، دانشگاه عباسی، امیر

آماری. فیزیک

تهران، دانشگاه بهبهانی، فروزانی علیرضا

آماری. فیزیک

، نانو علوم پژوهشکدۀ فالح، زهره

آماری. فیزیک

شریف، صنعتی دانشگاه قمصری، قهرودی فرنود

چگال. مادۀ

شریف، صنعتی دانشگاه میرمجربیان، فاطمه

چگال. مادۀ

تهران، دانشگاه صادقی، نایب صفورا

آماری. فیزیک

(طوالنی مدت) میهمان پژوهشگران •

، ــــ احمدوند، مسلم

باال. انرژی های

شریف، صنعتی دانشگاه امیدی، فرزاد

باال. انرژی های

، پژوهشگاه بختی، پویا

بنیادی ذرات

شریف، صنعتی دانشگاه فیروزجایی، تقی زاده جواد

کیهان شناسی.

اسالمی، آزاد دانشگاه حامدی، طاهره

آزمایشگاه.

، نانو علوم پژوهشکدۀ فالح، زهره

آماری. فیزیک

مدرس، تربیت دانشگاه ، نجفی زاده مجتبی

باال. انرژی های

بهشتی، شهید دانشگاه یوسفی، جالل الدین

بنیادی. فیزیک

• نجوم پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

فیروزجاهی حسن

پیشکسوت استاد •

منصوری، رضا

کیهان شناسی

رسمی علمی هیئت •

اصل، طباطبایی سادات فاطمه

در ستاره ـزایی و مولکولی، ابرهای میان ستاره ای، محیط بررسی
رادیویی. رصدهای با کهکشان ها

فیروزجاهی، حسن

اولیه. جهان کیهان شناسی

خسروشاهی، قرار حبیب

گروه ها مرکزی کهکشان های در متمرکز یون های بار نسبت اندازه گیری
سرخ. انتقال با آن تحول و

آزمایشی علمی هیئت •

نامجو، محمدحسین

تاریک. مادۀ برای پیشنهادی عنوان به اکسیون نظری بررسی

پژوهشکده به وابسته علمی هیئت •

مشحون، بهرام

گرانش. تئوری
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پسادکتری پژوهشگران •

صادق آبادی، اله یاری علیرضا

ادغــام از ناشـی گرانشـی امـواج روی چهارقطبـی ممـان اثـرهای
سیاه چاله ها.

جامی، نرگس

از استفاده با جوان سیاره های اطراف پیش سیاره ای قرص های مطالعۀ
اینترفرومتری. تکنیک

جوانمردی، بهنام

کوچک. و بزرگ مقیاس های در کیهان شناختی بررسی های

رستمی، طاهره

نیمه سنگین. میدان های اثرات و اولیه کیهان در تقارن روش های

زرین، حجار رئوف مجتبی

کیهانی. شبیه سازی در کهکشانی گروه های بررسی

حقیقی، ژولیده محمدحسین

سن همبستگی بررسی و کهکشانی خوشه های در سرمایش مشکل
خوشه. درون کهکشان های سرعت توزیغ با خوشه ها

شاکری، سروش

الکترودینـامیــکِ فرایندهــای اثـر ـــ کیهانـی اختالل هـای و حباب زایـی
اخترفیزیکی. مشاهدات در کوانتومی

شیخ نظامی، سمیه

دوتایی. سیستم های از ناشی جت های مطالعۀ

صارمی، الهام

گروه کوتوله کهکشان های در ابرغول و قرمز غول متغیرهای شناسایی
محلی.

واوسری، فتحی حسن

.SDSS دادۀ پایگاه در DLAها ghosly آماری مطالعۀ

گرجی، محمدعلی

تعمیم یافته. گرانشی مدل های در اختالالت بررسی

گودرزی، حدیث

درخصوص هینوده فضایی کاوشگر داده های تحلیل و مطالعه
خورشیدی. ساختارهای

مقیم پژوهشگران •

شریف، صنعتی دانشگاه باغرام، شانت

کیهانی. بزرگ مقیاس ساختارهای در اولیه کیهان اثر

خوارزمی، دانشگاه توسلی، سعید

کم چگال. محیط های در بیضوی کهکشان های بررسی

، شاهرود صنعتی دانشگاه منصوری، حسینی سیدعلی

اختالالت ارتباط و هولوگرافی دیدگاه از تورمی اولیۀ کیهان بررسی
هاوکینگ. دمای با کیهانی

، مشهد فردوسی دانشگاه روشن، محمود

استفاده با مارپیچی کهکشان های در ستاره ای میله های تحول و تشکیل
Nذره ای. شبیه سازی های از

اصفهان، صنعتی دانشگاه زارعی، مسلم

کیهانی. زمینۀ تابش داده های تحلیل

فناوری، و علم موزۀ محمدی، روح اله

برهم کنش های از ناشی کیهانی زمینۀ تابش دایره ای و خطی قطبش تولید
مختلف.

همدان، بوعلی سینای دانشگاه مهرابی، احمد

سوزان. خط از چشمه گذر در مغناطیسی میدان اندازه گیری

تهران، دانشگاه نورباال، مهدیار

تورم. تا ابدی تورم از اولیه: عالم

سربازی طرح علمی هیئت •

مالیی نژاد، علیرضا

ستاره ای جمعیت و سینماتیکی ساختار بر میزبان محیط تأثیر بررسی
کهکشان ها. در

سربازی نخبگان طرح •

مقدم، بذرافشان حسین

عالم تحول بر آن تأثیرات و بازگرمایش دورۀ در عالم دینامیک مطالعۀ
بزرگ. مقیاس های در

جاللی، علی

کیهانی. ریسمان های و گرانشی امواج
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اشکذری، طالبیان علیرضا

اولیه. کیهان در کاتوره ای تورم

دانشجویان •

صالحیان، برنا

نصیری راد، امین

همراز، الهه

دانشگاه ها) سایر (از همکار پژوهشگران •

ــــ امیری، امیرنظام

شریف صنعتی دانشگاه انصاری فرد، محمد

ــــ رصدی، آرمین

ــــ شعرباف، زهرا

ــــ شیخ احمدی، حیدر

عبادی، رضا

ــــ عبدالهی، هدیه

ــــ غالمی، مهتاب

میهمان پژوهشگران •

خسرقی، جوادی عاطفه

تاریخچۀ محلی: گروه کهکشان های در قرمز غول ستاره های شناسایی
غبار. تولید و ستاره زایی

همکاری نوع و پژوهشکده تفکیک به پژوهشگاه پژوهشگران آمار
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پژوهشکده
٠ ٠ ١۵ ٠ ٠ ١١ ٠ ٢۶ ٣ ۶١ ٢ شتابگرها و ذرات
٠ ٠ ٠ ٧ ۴۶ ١٠ ٢ ١٧ ١ ١٢٢ ٣ ریاضیات
٠ ٠ ٠ ٠ ١۶ ١٧ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ اصفهان ریاضیات
٠ ٠ ٢ ٠ ۵ ٠ ٣ ٧ ٠ ٠ ٠ زیستی علوم
٠ ٠ ١ ١٨٣ ٨ ٢ ١ ١۵ ٢ ٠ ٠ شناختی علوم
٠ ٠ ٣۶ ١٠ ٣١ ١ ۴۵ ٢٢۴ ٣ ٠ ٠ کامپیوتر علوم
٠ ۶٨ ٢ ٧٧ ٠ ١٧ ٠ ٧ ٠ ٢ ٠ نانو علوم
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ۴ ١ ۴ ٠ تحلیلی فلسفۀ
٨ ٠ ١٧ ٨ ٠ ٢٣ ٠ ١٣ ٢ ۶٩ ١ فیزیک
١ ٣ ١ ٣ ٠ ٨ ٠ ١٢ ٠ ۶١٠ ١ نجوم
٩ ٩ ۴١ ۵٣ ١٠۶ ٩٢ ١٣ ١٢٣ ١٢ ٣۶ ٧ جمع

۵٠١ کل: جمع

هستۀ عضو نفر یک .۴ است. پژوهشکده امریۀ سرباز نفر یک .٣ است. آزمایشی علمی هیئت عضو نفر یک .٢ است. آزمایشی علمی هیئت عضو نفر یک .١

دانشجو نفر یک .٨ شده اند. فارغ التحصیل ٩٧ سال در نفر سه .٧ هستند. پژوهشی هستۀ عضو نفر سه .۶ است. پژوهشی هستۀ عضو نفر یک .۵ است. پژوهشی

وابسته علمی هیئت عضوی نفر یک آزمایشی، علمی هیئت عضو نفر یک .١٠ است. آزمایشی علمی هیئت نفر یک .٩ است. شده فارغ التحصیل ٩٧ سال در که بوده

است. سربازی طرح علمی هیئت نفر یک و پژوهشکده، به
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١٣٩٧ پاییز

رویـــدادهـا

• شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه مقامی، قائم مجدزاده محمد

Black hole and quantum information.

، پژوهشگاه الهی، فاطمه

A comparison between the Cut-and-Count method
with the (modified) matrix element in a simple ex-
tension of the SM: Lµ− Lτ model.

، پژوهشگاه چرمچی، فرید

Modified gravity one-loop partition function.

، پژوهشگاه تیزچنگ، صدیقه

Probing new scalar and vector-like top partner at
future high energy lepton colliders.

، پژوهشگاه خطیبی، سارا

Search for FCNC interactions at the colliders.

، پژوهشگاه عبادی، جواد

Same-sign top pair plus Wproduction in flavor
changing vector and scalar models.

، پژوهشگاه لهی، خانپور حمزه

Phenomenology of diffractive DIS in the framework

of fracture function and determination of diffactive
PDFs.

، پژوهشگاه رستمی، عباسط

Ramsey interferometers as a test for the correction
to quantum mechanics.

، پژوهشگاه دهقانی، مجید

Dense quark matter under rotation and anomaly
inflow.

، پژوهشگاه بختی، پویا

Constraining secret gauge interations of neutrinos
by meson decay and short-baseline neutrino exper-
iments.

نظری هفتگی سمینار •

، ـ گردهمایی،

- T T̄ deformed CFTs.

- Moving the CFT into the bulk with T T̄ .

- Complecxity of Jackiw-Teitelboim gravity.

- Journal Club.

، پژوهشگاه هاشمی، صدیقه

Kaluza-Klein magnetized cylindrical wormhole.

، پژوهشگاه جعفری، قدیر

Stress tensor on null boundary.
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، پژوهشگاه تقی نواز، فرید

Effective action for hydrodynamics.

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه روحانی، شاهین

Lecture series on critical curves-first session.

، پژوهشگاه اردالن، فرهاد

Holographic renormalization group.

تجربی مباحث در مجله کلوب •

، پژوهشگاه رضایی، فردوس

Search for leptoquarks coupled to third-generation
quarks in proton-proton collisions at s square root-
13TeV.

ذرات پدیده شناسی در مجله کلوب •

، پژوهشگاه نجف آبادی، محمدی مجتبی

Signs of CP-violation in Higgs boson interactions.

، پژوهشگاه تقی نواز، فرید

Eddy magnetization from the chiral Barnett effect.

پدیده شناسی و تجربه مجله: کلوب •

، پژوهشگاه عبادی، جواد

Probing the top-Higgs Yukawa CP structure in
dileptonic tt ∼ h with M2-assisted reconstruction.

، پژوهشگاه بقراطی، بهزاد

Annual review on design of the new link system for
RPC upgrade phase-II.

، پژوهشگاه بشیری، صالح

Dark matter production through loop-induced pro-
cesses at the LHC: The s-channel mediator case.

، پژوهشگاه چنارانی، شیرین

Search for heavy resonances decaying to a Z boson
and a photon in pp collisions at

√
(s) = 13TeV.

، پژوهشگاه حصاری، هدا

Testing WW y vertex in radiative muon decay.

، پژوهشگاه گل، قهرمانی مریم

Cosmic rays muon detection on the earth surface.

، پژوهشگاه رئیسی، حاجی داریوش

On the impact of dimension-eight SMEFT opera-
tors on Higgs measurements.

، پژوهشگاه اعتصامی، محسن سید

Observation of proton-tagged, central (semi) exclu-
sive production of high-mass lepton pairs in pp col-
lisions at 13TeV with the CMS-TOTEM precision
proton spectrometer.

، پژوهشگاه الهی، فاطمه

Flavor gauge models below the Fermi scale.

، پژوهشگاه جمیلی، سعید

An introduction to the photomulpiers tubes and
other new technologies (SiPM, MCP).

، پژوهشگاه ، رستم زاده شیوا

Baryogenesis, magnetogenesis and their amazing
mutual effect.

الکترونیک و آشکارساز تجربی: ذرات فیزیک یک روزۀ کارگاه •
کاربردی

شد. تشکیل ٩٧ آبان ٢٣ در کارگاه این

سخنرانی ها

، پژوهشگاه آموزگار، وحید

High-resolution timing measurement in the PRC
data taking system.

، تبریز دانشگاه اشرفی، صالح

Application of CMOS sensors in radiation detec-
tion.

، پژوهشگاه و دامغان دانشگاه بقراطی، بهزاد

RPC new link system for CMS upgrade phase-II:
Overview and technical discussion.
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، پژوهشگاه اعتصامی، محسن سید

The precision proton spectrometer (PPS) at the
LHC.

، پژوهشگاه قهرمانی، مریم

IPM cosmic ray detection using plastic scintilla-
tor/design and manufacturing of a gas detector for
soft X-ray and spatial resolution measurement.

، مشهد فردوسی دانشگاه ، قلعه نیما

Scintillation detectors.

، پژوهشگاه قاسمی، هانیه

LHC timing system and giga bit optical (GBT) link
protocols.

، پژوهشگاه جمیلی، سعید

The effect of temperature on FPGA in the CMS
ECAL upgrade/construction of a SiPM electronic
board for quartic timing detector.

تهران، دانشگاه شفیعی، مهجور مسعود

EXL detector and physics.

، پژوهشگاه رمضانی، احمد

Radiation effects in electronics and mitigation
techniques.

• ریاضیات پژوهشکدۀ •

تک سخنرانی •

، استرالیا غربی، سیدنی دانشگاه حضرت، روزبه

Leavitt path algebras.

آلمان، هامبورگ، دانشگاه وای ساور، دانیل

Tangles-vs-trees (I).

، امریکا دوک، دانشگاه وفائی، فرامرز

Floer homology and Dehn surgery.

چک، جمهوری چارلز، دانشگاه ساروچ، یان

- Towards disproving the pure semisimplicity con-
jecture.

- On codomains of right almost split maps.

- Towards disproving the pure simplicity conjec-
ture.

، فرانسه پاریس١٣، دانشگاه مونتیل، تیری

Quantifying the aperiodicity of a Wang tile set.

برزیل، ریودوژانیرو، استادوال دانشگاه سالمی، سجاد

On boundedness of the Mordell-Weil rank of certain
Jacobian varieties.

، پژوهشگاه ، پارسا سلمان

An algorithm for contractability of closed curved
on the boundary of 3-manifolds.

درسی کوتاه مدت دورۀ •

آلمان، مونستر، ویلهلم وستفالی دانشگاه هیلز، مارتین

A short course on model theory of separably closed
valued fields.

ماهانه عمومی سخنرانی •

انگلیس، کسفورد، آ دانشگاه درخشان، جمشید

Model theory of valued fields and applications in
algebra and number theory.

انگلستان، کالج، رویال عدالت، عباس

Algorithmic human development versus algorith-
mic machine learning.

پاریس١٣، دانشگاه و علمی تحقیقات ملی مرکز ، فرنیک توماس
، فرانسه

Aperiodic order.

محاسبه و ترکیبیات هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه بیگی، سلمان

Non-local correlations in the triangle causal struc-
ture beyond Bell’s theorem.

، پژوهشگاه طایفه رضایی، بهروز

Bootstrap percolation in random graphs.
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، پژوهشگاه اعتصامی، امید

Derandomizing parallel bipartite matching.

، پژوهشگاه ، دانش پژوه حمیدرضا

Compatibility hypergraphs and their applications.

آلمان، هامبورگ، دانشگاه وای ساور، دانیل

Tangles vs. trees (II).

بهشتی، شهید دانشگاه سلیمانی، هادی

Recent developments in cryptanalysis of novel block
ciphers.

مدرس، تربیت دانشگاه و پژوهشگاه خزلی، علی

On the dimension of unimodular discrete spaces.

، پژوهشگاه دهقانی، سینا

Price of competition and dueling games.

شریف، صنعتی دانشگاه ابراهیمی، جواد

The rook problem in higher dimensions.

اصفهان، صنعتی دانشگاه میرعالیی، میثم

Recent developments on the size Ramsey numbers.

آن کاربردهای و عملگرها جبر هفتگی سمینار •

عملگرها جبر و ارگودیک نظریۀ

٩٧ شهریور از که آن کاربردهای و عملگرها جبر درس های سلسله
پژوهشکدۀ در عملگرها جبر در ارگودیک نظریۀ کاربردهای بحث با
از بخش هایی دوره این در شد. دنبال پاییز در شد، آغاز ریاضیات

گردید. تدریس فشرده طور به زیر کتاب

David Kerr and Hanfeng Li, Ergodic Theory,
Independence and Dichotomies, Springer Cham,
2016.

درس ها

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه امینی، مسعود سید

اندازه. فضاهای روی گروه عمل

مدرس، تربیت دانشگاه موسوی، محسن سید

ارگودیک. نظریۀ مبانی

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه مرادی، مهدی

.(II) و (I) اندازه حافظ عمل ساختار

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه مجاهدی، محمدصادق

.(II) و (I) میانگین پذیری

، پژوهشگاه فروغ، مرضیه

.(T) خاصیت

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه ، شکیبازاده علی

مداری. هم ارزی

، پژوهشگاه حسینی، مریم

توپولوژیک. دینامیک

مدرس، تربیت دانشگاه گلستانی، ناصر

استقالل. و بودن رام مفاهیم

ریاضی منطق هفتگی سمینار •

آلمان، مونستر، ویلهلم وستفالی دانشگاه هیلز، مارتین

Short course “Model theory of separably closed val-
ued fields.”

، پژوهشگاه گلشنی، محمد

Higher aronszajn trees.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه پورمهدیان، مسعود

Hrushovski constructions and NIP theories.

اصفهان، صنعتی دانشگاه آقایی، مجتبی

. S5 وجهی منطق برای رشته ای حساب

، پژوهشگاه ، هدایت زاده هادی سیدمحمد

An application of forcing in algebraic topology.

تهران، دانشگاه ملکی، شیرمحمدزاده فاطمه

Subintuitionistic logics.
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آنالیز سخنرانی های سلسله •

، پژوهشگاه فروغ، مرضیه

G − C(X)-algebras and Srongly self-absorbing
G− C∗C∗-algebras.

، مشهد فردوسی دانشگاه فعال، رامین

Function spaces on locally compact quantum
groups.

سمنان، دانشگاه اکرمی، ابراهیم سید

Nonpure analysis, topology, geometry, dynamical
systems, mechanics and field theory.

ترکیبیاتی جابه جایی جبر هفتگی جلسات •

هئیت اعضای منظم گردهمایی جهت بستری آوردن فراهم منظور به
جبر تحقیقاتی شان زمینۀ که دانشجویانی و محققان، دانشگاه ها، علمی
٩۶ آبان از زمینه این در هفتگی جلسات است، ترکیبیاتی جابه جایی

زیر کتاب کامل مرور جلسات این اصلی محور است. شده شروع

Ezra Miller and Bernd Sturmfels, Combina-
torial Commutative Algebra, Springer, New York,
2005.

جلسات در (Cellular Resolutions) آن چهارم فصل که است
شد. تدریس پاییز

درس ها

، پژوهشگاه بیگدلی، مینا

Construction and exactness.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه بیاتی، شمیال

-Betti numbers and K-polynomials.
- Examples of cellular resolutions. (subsections1-3)

مدعو سخنران

کردستان، دانشگاه مافی، امیر

Stability properties of powers of ideals.

گراف ها جبری نظریۀ یک روزۀ کنفرانس •

دانشگاه از اکبری سعید همکاری با آبان ماه ۵ روز در کنفرانس این
شد. برگزار شریف صنعتی

مدعو سخنرانان

دولتی دانشگاه و سوبولوف ریاضیات پژوهشکدۀ ، کنستانتینوا النا
، روسیه نووسیبیرسک،

Integral Cayley graphs.

علوم کادمی آ مکانیک، و ریاضیات پژوهشکدۀ ، کابانوف والدیسالو
، روسیه روسیه،

Strictly Deza graphs and their new constructions.

ریاضیات پژوهشکدۀ و چلیابینسکو دولتی دانشگاه شاالگینف، لئونید
، روسیه روسیه، علوم کادمی آ مکانیک، و

Dual Seidel switching and Deza graphs.

چین،پژوهشکدۀ تونگ، جیائو شانگهای دانشگاه گرییاینوف، سرگی
، روسیه روسیه، علوم کادمی آ مکانیک، و ریاضیات

On vertex connectivity of Deza graphs.

ارزیابی میدان های مدل نظریۀ کارگاه •

یکی معرفی شد، برگزار مهرماه ١۶ تا ٩ روزهای در که کارگاه این هدف
تنگاتنگی ارتباط که است مدل نظریۀ حوزۀ در تحقیقاتی موضوعات از

دارد. جبری هندسۀ و اعداد نظریۀ یعنی ریاضی دیگر حوزۀ یک با

ایران و انگلستان و فرانسه کشورهای از متخصصانی کارگاه این در
بردند. پیش سخنرانی سه ارائۀ با را کارگاه این هدف مختلف زوایای از

و مبحث این کالسیک زمینه های اول سخنرانی های در سخنرانان
بعدی سخنرانی های در و دادند قرار بحث مورد را آنها پیش نیازهای

نمودند. تشریح را حوزه این در تحقیقاتی زمینه های

تحقیقاتی مسئله های متخصصان از کدام هر پایانی، بحث های در
کنفرانس این در شرکت کنندگان کردند. مطرح را خود حوزه های در
و ایران از دانشگاه علمی هیئت اعضای و دکتری دانشجویان شامل

بودند. لبنان) دانشگاه از نفر (یک

در تا گردید مقرر شرکت کنندگان و سخنرانان عالقۀ به توجه با
یابد. ادامه گسترده تر و باالتر سطوح در کارگاه این نیز آتی سال های
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سخنرانی ها

، فرانسه بالن، مون ساووا دانشگاه ، کونته جورج

Counting rational and algebraic points on real and
p-adic tame sets:

1. Introduction: The case of curves and zeroes lem-
mas.

2. Pila-Wilkie’s result.

3. The p-adic case.

انگلستان، کسفورد، آ دانشگاه درخشان، جمشید

Euler products of p-adic integrals:

1. Introduction to the main results and applications
to global zeta functions.

2. Uniformity in p-adic integrals, definable sets
over finite fields, and abscissa of convergence
of Euler products.

3. Meromorphic continuation of Euler products,
ring of adeles, and related results and questions.

، فرانسه ژوسیو، ریاضیات مؤسسۀ فوری، آرتور

Model theory of the field of p-adic numbers

1. Cell decompostion.

2. Quantifier elimination and consequences.

3. Uniform cell decompostion and the Ax-Kochen-
Ershov principle.

، فرانسه کوری، ماری و پی یر دانشگاه لوزق، فرانسوا

Introduction to p-adic numbers and p-adic integrals

1. Rationality of generating series via p-adic inte-
gration.

2. Applications to birational geometry.

3. Uniformity patterns for p-adic integrals.

، پژوهشگاه محسنی پور، شهرام

A logical Diophantine approach to the real algebraic
geometry I, II.

، فرانسه دیدرو، پاریس دانشگاه ریدو، سیلوین

Model theory of algebraically closed valued fields

1. Algebra and quantifiers.

2. Definable sets and Swiss cheeses.

3. Imaginaries.

• اصفهان شعبۀ ـ ریاضیات پژوهشکدۀ •

عمومی سخنرانی •

اصفهان، دانشگاه مسعودیان، ابوالفضل سید

LST frequency signature: A robust tool for region-
alization and environmental change studies.

، پژوهشگاه فیروزجاهی، حسن

Cosmology: From theory to observations.

، فرانسه اورلئان، دانشگاه بکر، فلورنت

The broadcast clique model: Adventures in detect-
ing cycles.

منطق گروه سخنرانی های •

اصفهان، دانشگاه ابراهیم پور، روح اله

مور. پارادوکس تحلیل

اصفهان، صنعتی دانشگاه خانی، محسن

هراشوفسکی. ساختمان های وسیلۀ به استقالل عدم ایجاد

اصفهان، صنعتی دانشگاه زارعی، افشین

حقیقی. اعداد جمعی ساختار بسط های تصمیم پذیری

، پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه قاری، مقداد

توجیه. منطق های برای درونیابی

محاسبه و ترکیبیات گروه هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه داوودی، اکبر

Clustering and community detection in very large
networks.
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نمایش نظریۀ سمینار سومین

اصفهان، صنعتی دانشگاه پورهادی، احسان

آن. کاربردهای و تصادفی بازی های

اصفهان، صنعتی دانشگاه مصلحی، مریم

گراف ها. رمزی مطلوبیت با آشنایی

جبرها نمایش نظریۀ گروه هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه فاضل پور، زیبا

Dynkin quivers and indecomposable representa-
tions.

نمایش نظریۀ سمینار سومین •

پژوهشکدۀ همکاری با ٩٧ آذر ١ تا آبان ٢٩ روزهای در سمینار این
این هدف شد. برگزار اصفهان دانشگاه و اصفهان شعبۀ ریاضیاتِ
تحقیقاتی زمینه های و جدید موضوعات معرفی سمینارها از سری
نمایش نظریۀ با آن ارتباط بر کید تأ با جبرها نمایش نظریۀ در به روز
این از یک هر در است. کشور جبر جامعۀ به آرتین) (جبرهای کالسیک
خارج کارشناسان از غالباً که دارد حضور اصلی سخنران یک دوره ها
یورگنسن پیتر سمینار امسال میهمان است. زمینه این در کشور از
وی بود. انگلیس نیوکاسل دانشگاه استاد (Peter Jorgensen)
نمایش نظریۀ و جابه جایی جبر زمینۀ در شناخته شده متخصصان از که
بعد از همولوژیک جبر عنوان با تحقیقاتی گروهی مسئول جبرهاست،
Newcastle Higher Homological نیوکاسل دانشگاه در باالتر

لندن ریاضی انجمن بولتن مجلۀ سردبیر و Al-) (gebra Group
است.

زمینۀ در یک ساعته سخنرانی سه یورگنسن پیتر سمینار این طول در
نظریۀ فعال و جدید موضوعات از یکی که باالتر، بعد از همولوژیک جبر
این سخنرانی های به مربوط اطالعات داد. ارائه جبرهاست،  نمایش

می آید. زیر در سمینار

سخنرانی ها

انگلستان، نیوکاسل، دانشگاه یورگنسن، پیتر

- Higher homological algebra I: d-abelian categories.

- Higher homological algebra II: d-homological pairs.

- Higher homological algebra III: (d+٢)-angulated
categories.

، پژوهشگاه و گیالن دانشگاه بحیرایی، پیام

Model structures on the category of N-complexes.

، پژوهشگاه حافظی، رسول

Gorenstein nZ-cluster titling subcategories.

کاووس، گنبد دانشگاه ، بهلکه عبدالناصر

Cohen-Macaulay Noetherian algebras.
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کاشان، دانشگاه اشراقی، حسین

Auslander-Reiten conjecture for Gorenstein rings
and algebras.

اصفهان، دانشگاه فتوحی، السادات فهیمه

Gorenstein orders of finite lattice type.

، پژوهشگاه ناظمیان، زهرا

Strongly flat modules with respect to flat ring epi-
morphisms.

اصفهان، دانشگاه شکری، محسن

Right n-Nakayama algebras and their representa-
tions.

، پژوهشگاه نعمت بخش، امین

Deformations of quadratic letterplace ideals.

برگزارکنندگان

پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه اسدالهی، جواد

پژوهشگاه حافظی، رسول

پژوهشگاه و خوانسار دانشگاه واحد، راضیه

• زیستی علوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

تهران، دانشگاه پزشک، حمید

Shannon information for Bayesian sample size de-
termination.

اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات و علوم واحد صمدی، هادی

The philosophical analysis of the Price equation as
a model for evolutionary changes.

طباطبایی، عالمه دانشگاه رضایی تبار، وحید

Introducing some new methods for learning
Bayesian network structure.

انگلستان، ساری، دانشگاه نیلی، حسین

Biofilm development: Modeling approaches for un-
derstanding the mechanisms involved.

، پژوهشگاه ملک پور، امیر سید

Phylogenetic trees and time to the most common
recent ancestor of hepatitis virus in Iran.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه عباسی، حسین

Cold atmospheric plasma technology and its appli-
cations.

زنجان، دانشگاه خان تیموری، علیرضا

Deep learning and its application for gene expres-
sion prediction from Histone modifications.

، پژوهشگاه ، کالیراد عطا

Fitness landscapes and the origin of species.

• شناختی علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشی سمینار •

تهران، دانشگاه تابش، گنج محمد

Spiking neural networks: From shallow to deep ar-
chitecture (Part 2)

تهران، دانشگاه راجی مهر، رضا

Functional parcellation of lateral prefrontal cortex
in macaques.

بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه صفری، میرشهرام

Cortical microcircuit mapping: Electrophysiologi-
cal profiling of neocortical neural subtypes.

، پژوهشگاه و ایران صنعت و علم دانشگاه اسقائی، عبدالمعین

How attention prepares the sensory neural system
for fluctuative information processing, via Theta
phase alignment.

، پژوهشگاه یارقلی، الهه

Neural representations of observed actions.
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زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه خواجه پور، محمدرضا

University: Past and present.

، پژوهشگاه ملکیان، وحید

Fast fMRI techniques: Advantages and limitations.

، امریکا پرینستون، دانشگاه ، علیزاده میثم

Foreign influence operations on social media: An
overview of academic research.

فناوری و پژوهشی امور پشتیبانی و حمایت دفتر کل مدیر بازدید •
عتف وزارت

حمایت دفتر کل (مدیر نیسی عبدالساده دکتر مهرماه، ٢۴ سه شنبه روز در
آزمایشگاه های از عتف) وزارت فناوری و پژوهشی امور پشتیبانی و
کرد. بازدید الرک باغ در واقع پژوهشکده اعصاب علوم ساختمان
و پژوهشی (معاون علیشاهیها محسن دکتر بازدید، این جریان در
خسروشاهی قرار حبیب دکتر همراه به پژوهشگاه) تکمیلی تحصیالت
معرفی برای نیسی دکتر حضور با جلسه ای پژوهشگاه) فناوری (معاون
دستاوردهای و بنیادی دانش های پژوهشگاه شناختی علوم پژوهشکدۀ

کردند. برگزار فیمابین همکاری های بررسی همچنین و آن

مورد الرک مجموعۀ آزمایشگاه های کلیۀ ابتدایی، جلسۀ از پس
پژوهشکده دانشجویان و محققان استادان، و گرفت قرار بازدید
و چاپ شده پوسترهای مقاالت، دستاوردها، آخرین توضیح به
فعال آزمایشگاه های معرفی و کنفرانس ها در ارائه شده سخنرانی های
از به دست آمده نتایح و آزمایش ها انجام نحوۀ حیوانی، و انسانی
شناختی علوم پژوهشکدۀ آزمایشگاه های در صورت گرفته آزمایش های

پرداختند.

• کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ •

سخنرانی تک •

، کانادا واترلو، دانشگاه زاهدی، مجید سید

بازی. نظریۀ به توجه با داده مراکز در مشترک منابع مدیریت

آلمان، پالنک، ماکس مؤسسۀ امیری، آخوندیان سعید

بدون مستقیم گراف های روی ازدحام بدون مسیریابی باز جریان های
حلقه.

• نانو علوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

یاسوج، دانشگاه قائدی، مهراونگ

Nanostructures application for pollutants photocat-
alytic degradation and/or construction of biosen-
sors.

، پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه لهراسبی، امیر

Computational modeling of ion separation and wa-
ter flow through carbon-based nano-membrane.

، کانادا مانیتوبا، دانشگاه ناصری، امین

Spin vortices in single-electron systems.

، پژوهشگاه رسول خانی، ربابه

Generating energy landscapes of many-body sys-
tems using artificial neural networks: Ionic inter-
actions.

تهران، دانشگاه جوادی، محمد

Signatures of surface conductivity in zinc oxide
nanowires.

عمومی سمینار •

بهشتی، شهید دانشگاه محسنی، مجید سید

Dynamics of magnetonic droplet.

شریف، صنعتی دانشگاه ریحانی، سید نادر سید

The nobel prize in physics 2018.

، پژوهشگاه فیروزجاهی، حسن

Early universe cosmology: Theory and observa-
tions.

تخصصی سمینار •

، پژوهشگاه تربتیان، زهرا

Dielectric properties of graphene/MoS2 het-
erostructures from ab initio calculations and elec-
tron energy-loss experiments.
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، پژوهشگاه ثانی، رضائی مجتبی سید

Using time-temperature superposition for de-
termining dielectric loss in functionalized
polyethylenes.

، پژوهشگاه صادقی، علی

Assigning the absolute configuration of single
aliphatic molecules by visual inspection.

آموزشی دورۀ •

، پژوهشگاه رسول خانی، ربابه

Crash Course on ”Machine learning in atomistic
simulations”.

• تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ •

سمینار •

، پژوهشگاه هریس، یوسفی علی

شبیه سازی. راه از نه ولی چیست، منظورت می دانم

، پژوهشگاه ، کمانه پیام سید

فکر. کاشت اسکیزوفرنیا: دربارۀ فلسفی بحثی

، پژوهشگاه وحید، حمید

معرفتی. دالیل قابلیتی ساختار

، پژوهشگاه حسین خانی، علی

آن. بر رایت نقد و شخص اول معرفت از دیویدسن تبیین

، پژوهشگاه اباذری، آرش

دیگری. «بازشناسی» طریق از سوژه یافتن قوام و فیشته

، ــ شفیعی، کیوان

On our emotional engagement with fiction.

• فیزیک پژوهشکدۀ •

آماری فیزیک و چگال مادۀ هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه جاویدپور، لیلی

Virus-like nanoparticles with metallic core: Elec-
trostatic stability at strong coupling.

شریف، صنعتی دانشگاه توکلی، مهدی

Protein adsorption at nano-bio interface for differ-
ent diseases.

، پژوهشگاه فضلی، زهرا

Hydrodynamic instabilities in a suspension of
micro-swimmers.

، پژوهشگاه فریدی، آزاده

Plasmons at the LAO/STO interface and in the
graphene-LAO/STO double layer.

شریف، صنعتی دانشگاه لنگری، عبداله

Quasi many-body localization: Anyonic self-
induced disorder mechanism.

زنجان، پایه علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه عطاخانی، عسل

Influenced of active and passive actin gel on the
formation and dynamics of the protrusion.

باال انرژی های هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه و شریف صنعتی دانشگاه رستمی، عباسط

Ramsey interferometers as a test for the correction
to quantum mechanics.

نیویورک، دانشگاه جوادی نژاد، رضا

Comments on Lorentz transformations, dressed
asymptotic (States and Hawking radiation).
اسکایپ) طریق از (سخنرانی

، پژوهشگاه جباری، شیخ محمدمهدی

Ho tension and the cosmological constant.

، پژوهشگاه جوانمردی، بهنام

The galaxy NGC1052-DF2 and the dark matter vs.
MOND debate.

بهشتی، شهید دانشگاه خسروی، نیما

Beyond uber-cosmology and cosmological tensions.
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، پژوهشگاه صفری، حمیدرضا

Asymptotic symmetry algebras of 3D spacetimes;
deformation and stability.

، پژوهشگاه ، نجفی زاده مجتبی

Local action principle for unconstrained higher spin
gauge fields.

، پژوهشگاه فرزان، یاسمن

Flavor of cosmic neutrinos preserved by ultralight
dark matter.

، پژوهشگاه رجایی، مشکات

Secret interactions of neutrinos with light gauge
boson at the DUNE near detector.

، پژوهشگاه شاکری، سروش

Circularly polarized EM radiation from GW binary
sources.

، پژوهشگاه عشوریون، امجد

Rescuing single field inflation from the swampland.

، پژوهشگاه اسماعیلی، عرفان

String memory effect.

بنیادی فیزیک هفتگی سمینار •

آلمان، هانور، دانشگاه کشاری، رحیمی صالح

Negativities in quasi-probability distributions as a
necessary resource for quantum computation.

عمومی هفتگی سمینار •

، هلند الیدن، دانشگاه اکرمی، یاشار

From Planck to Planck: The interplay between cos-
mological observations and fundamental physics.

، پژوهشگاه فرزان، یاسمن

Publicizing science in Iran.

کامسول نرم افزار تخصصی و عمومی کارگاه •

ساختمان در مهرماه ١٩ در کامسول نرم افزار آموزش یک روزۀ کارگاه
افتخاری نیا بهروز و دبیریان علی کارگاه مدرسان شد. برگزار فرمانیه
فعال محققان برای کامسول نرم افزار آموزش کارگاه، این هدف بودند.
۵۵ کارگاه این در بود. خورشیدی انرژی و فوتونیک زمینه های در
دکتری، ارشد، کارشناسی مقاطع در کشور مختلف دانشگاه های از نفر

داشتند. شرکت علمی هیئت اعضای نیز و پسادکتری،

نظری کارهای پیشرفت در عددی شبیه سازی های اهمیت به توجه با
آینده در است نظر در کشور، در تجربی پژوهش های کردن عمیق تر و
تبادل و ارتقا جهت ساالنه ای کنفرانس و یابد تداوم آموزشی کارگاه این
و خورشیدی سلول های شبیه سازی زمینه های در فعال محققان دانش

شود. برگزار پژوهشگاه در فتونیک ادوات

شد: برگزار زیر مباحث با بخش دو در کارگاه این

عمومی بخش

، پژوهشگاه دبیریان، علی

- Introduction to numerical and computational
methods in physics.

- Simulation as a research tool in applied physics.

، پژوهشگاه ، افتخاری نیا بهروز

- Introducing the COMSOL software and various
simulation capabilities.

- COMSOL installation tutorials on Windows and
Linux.

- Introducing COMSOL software modules.

- The principles of simulating a piece in COMSOL
software.

تخصصی بخش

، پژوهشگاه دبیریان، علی

- Simulation of light management in solar cells.

- Photoelectrochemical cell photoanode simulation
for solar hydrogen generation.
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، پژوهشگاه ، افتخاری نیا بهروز

- Simulation of metal nanoparticles and analysis
of their absorption, dispersion and plasmonic
properties.

- Simulation of phtonic-plasmonic waveguides and
resonators.

فیزیک پژوهشکدۀ پژوهشی گردهمایی •

در ٩٧ آبان ٢٣ چهارشنبه روز در فیزیک پژوهشکدۀ پژوهشی گردهمایی
علمی، هیئت اعضای حضور با و فرمانیه ساختمان کنفرانس سالن محل
اعضای و تمام وقت پژوهشی مهمانان دکتری، دانشجویان پسادکتری،
اعضای آشنایی گردهمایی این از هدف شد. برگزار پژوهشکده پاره وقت
و پژوهشکده در آتی و جاری پژوهش های کلی خطوط با پژوهشکده
پژوهشگران علمی دستاوردهای و فعالیت ها از نمایی دریافت و ارائه

بود. پژوهشکده در فعال

علمی هیئت اعضای برای دقیقه ۵) مختصر و کوتاه سخنرانی ها
شده تنظیم سخنرانان) سایر برای دقیقه ٣ و موضوعی، سرگروه های و
از استفاده (با شفاهی صورت به یا و تصویری ـ رایانه ای صورت به و
ارائه، مورد پژوهشی محتوای از عمومی نمایی ارائۀ با و سفید)، تختۀ
پژوهشکده، در فعال اصلی حوزۀ هفت در آنها موضوعات گرفتند. انجام
چگال، مادۀ بنیادی، ذرات پدیده شناسی (نظری)، باال انرژی های شامل
فیزیک آزمایشگاه کیهان شناسی، بیوفیزیک، و آماری فیزیک نرم، مادۀ
تایید و هماهنگی از پس و برنامه ریزی شده بنیادی، فیزیک و کاربردی،
سرگروه ها و علمی هیئت اعضای توسط سخنرانی ها محتوای و عنوان ها
عالوه سرگروه ها و علمی هیئت اعضای شدند. ایراد گردهمایی روز در
فعالیت ها و پژوهش ها روند از کلی تر نمایی خود پژوهشی موضوع بر

نمودند. ارائه نیز را پژوهشکده در خود به مربوط علمی حوزۀ در

و پیش ازظهر جلسۀ دو در که بود سخنرانی ۵١ شامل گردهمایی
و برنامه ریزی شده وقت رعایت با و احسن نحو به بعدازظهر جلسۀ یک

گرفت. انجام سخنرانان همۀ حضور با

برگزاری کمیتۀ

پژوهشگاه خسروشاهی، قرار حبیب
پژوهشگاه ناجی، علی

پژوهشگاه ، بابان زاده شیما
پژوهشگاه جم، سمیرا

سخنرانی ها

(نظری) باال انرژی های

، علمی) هیئت (عضو ، علیشاهیها محسن

Holography and quantum information

، علمی) هیئت (عضو شیخ جباری، محمدمهدی

Topics of my interest in HEP and cosmology area.

، پسادکتری) (پژوهشگر ، حسین زاده وحید

Edge modes in gauge theories.

، پسادکتری) (پژوهشگر سلطان پناهی، حسام

Out of equilibrium dynamics within holography.

، پسادکتری) (پژوهشگر صادقیان، سعیده

Symmetries of near horizon geometries.

، پسادکتری) (پژوهشگر هل اتایی، سیدمحمدحسن

Eigenstate thermalization of generalized Sachdev-
Ye-Kitaev model.

، دکتری) (دانشجوی صفری، حمیدرضا

Asymptotic symmetry algebras of 3d spacetimes:
Deformation and stability.

، دکتری) (دانشجوی اسمعیلی، عرفان

A report on my reserch work.

، دکتری) (دانشجوی عبادی، جواد

ALP searches at the LHC.

، مهمان) (پژوهشگر افشار، حمیدرضا

Black holes and dynamics in asymptotically flat
spacetimes.

، مهمان) (پژوهشگر احمدوند، مسلم

Composite Higgs models.

، مهمان) (پژوهشگر ، نجفی زاده مجتبی

Continuous spin particle.
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، مهمان) (پژوهشگر امیدی، فرزاد

Holographic complexity and new counterterms for
null boundaries.

، مهمان) (پژوهشگر حاجیان، کمال

Classical and semi-classical black hole physics.

، پاره وقت) (پژوهشگر تنهایی، محمدرضا

ایجاد تغییری سیستم در که زمانی هولوگرافی دید از کوانتومی پیچیدگی
می شود.

، پاره وقت) (پژوهشگر ، وحیدی نیا محمدحسن

اطالعات. و هولوگرافی سیاهچاله ها،

بنیادی ذرات پدیده شناسی

، علمی) هیئت (عضو فرزان، یاسمن

Dark matter and neutrino physics.

، پسادکتری) (پژوهشگر بختی، پویا

Neutrino phenomenology: Theory and applica-
tions.

، دکتری) (دانشجوی رجایی، مشکات

Dark matter interpretation of astrophysical signals.

، مهمان) (پژوهشگر صدر، وفایی علیرضا

Physics flavored data analysis.

چگال مادۀ

، علمی) هیئت (عضو عسگری، رضا

Condensed matter physics research group at IPM.

، پسادکتری) (پژوهشگر شمالی، زهرا

Phonon/Electron quantum transport.

، پسادکتری) (پژوهشگر فریدی، آزاده

Magnetotransport at oxide interface.

، پسادکتری) (پژوهشگر خیرآبادی، نرجس

Interaction of phosphorene with in-plane magnetic
field.

، دکتری) (دانشجوی محمودی، فرزانه

Fundamental optical properties of two dimensional
materials.

، دکتری) (دانشجوی حیدری، شیوا

Phonon-polariton coupling in Weyl semimetal thin
films.

، پاره وقت) (پژوهشگر مقدم، قربان زادۀ علی

Impurity effects in time-reversal invariant (TRI)
topological superconductors (SC).

، پاره وقت) (پژوهشگر لنگری، عبداله

بس  ذره ای. جایگزیدگی

، پاره وقت) (پژوهشگر مصدق، حمید

برهم کنش حضور در یک بعدی شبکۀ فرمیون های ابررسانای فاز
اسپین ـ مدار.

بیوفیزیک و آماری، فیزیک نرم، مادۀ

، علمی) هیئت (عضو ناجی، علی

Soft and bio matter in and out of equilibrium.

، پسادکتری) (پژوهشگر فضلی، زهرا

Swim pressure of interacting and mutually aligning
active particles.

، دکتری) (دانشجوی سبط الشیخ، محمود

Effective interacion between two colloidal disks are
immersed in active bath.

، دکتری) (دانشجوی ، شبان نیا محمدرضا

Rheotaxis of active klinotactic Brownian spheroids.

، پاره وقت) (پژوهشگر جاویدپور، لیلی

Physics of virus-like shells and proteins.

، پاره وقت) (پژوهشگر حمزه پور، حسین

Micro/Nano fluidics.

، پاره وقت) (پژوهشگر رسولی، سیدنادر

سیال. جریان حضور در ریزکره دو معکوس رقص
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، پاره وقت) (پژوهشگر عالیی، واعظ سیدمهدی

Materials modeling and statistical physics.

کیهان شناسی

، علمی) هیئت (عضو عشوریون، امجد

Inflation and high energy physics: Two mutual
beneficiaries.

، مهمان) (پژوهشگر فیروزجایی، تقی زاده جواد

سیاهچاله . و اولیه جهان در کوانتومی اثرات

، مهمان) (پژوهشگر رستمی، عباسط

Generating PBH from inflation, using modified dis-
persion relation.

، پاره وقت) (پژوهشگر خسروی، نیما

Ginzburg-Landau theory of dark energy.

، پاره وقت) (پژوهشگر کمالی، وحید

Warm inflation.

، پاره وقت) (پژوهشگر ابوالحسنی، علی اکبر

گرم. تورم مدل و مونودرومی اکسیون مؤثر نظریۀ

، پاره وقت) (پژوهشگر موحد، سیدمحمدصادق

Topological and geometrical statistics of cosmolog-
ical stochastic fields: Clustering of crossing statis-
tics.

کاربردی فیزیک آزمایشگاه

، ارشد) (پسادکتری دبیریان، علی

Materials and Measurments for energy and sens-
ing.

، پسادکتری) (پژوهشگر ، افتخاری نیا بهروز

Materials for high efficiency hydrogen generation.

، پسادکتری) (پژوهشگر زارع، مریم

photoelectrochemical water splitting.

، پسادکتری) (پژوهشگر عباسیان، سارا

Advanced materials for biosensors.

بنیادی فیزیک

، پسادکتری) (پژوهشگر قهرمانی، طاهر فرهاد

باز. کوانتومی سیستم های نظریۀ بنیادی کاربردهای و مبانی

، مهمان) (پژوهشگر یوسفی، جالل الدین

مقید. ذرۀ یک کوانتومی حرکت

، پاره وقت) (پژوهشگر شفیعی، افشین

بنیادی. گروه پژوهشی فعالیت های معرفی

، پاره وقت) (پژوهشگر باغینی، شجاعی فاطمه

کیهان شناسی. در اولیه مقدار مسئلۀ و عام نسبیت در مرزی مقدار مسئلۀ

• نجوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه حقیقی، ژولیده حسین محمد

The balance of cooling and heating in galaxy cluster
core.

بهشتی، شهید دانشگاه صدر، وفایی علیرضا

Cosmology in ”the big data era”.

، پژوهشگاه جوانمردی، بهنام

The important role of dwarf galaxies in under-
standing the universe.

بهشتی، شهید دانشگاه خسروی، نیما

Beyond Uber-cosmology and cosmological tensions!

، پژوهشگاه صالحیان، برنا

Vacuum decay and bubble nucleation inf(R) grav-
ity.

ارمنستان، بایورکان، فیزیک رصدخانۀ میکائیلیان، آرگ

Big data era in astronomy.
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، پژوهشگاه طباطبایی، السادات فاطمه

Univeiling the physics of star formation & feedback
in galaxies with radio surveys in the SKA era.

تهران، دانشگاه نورباال، مهدیار

Stochastic multi-field inflation.

، پژوهشگاه عشوریون، امجد

Rescuing single field inflation from the swampland.

• ایران نور چشمۀ طرح •

ایتالیا در ایرانی باریکۀ خط ساخت طرح •

هدف با ایتالیا در الترا آزمایشگاه در ایرانی باریکۀ خط ساخت تفاهم نامۀ
مورد آزمایشگاه های و سنکروترون ساخت و طراحی فناوری های توسعۀ
و تحقیقات علوم، وزارت پژوهشی معاونت پشتیبانی با و آن نیاز
به طرح این انجام مسئولیت است. شده منعقد و تنظیم فناوری
عالوه طرح، این اجرای با و گردیده واگذار ایران نور چشمۀ و پژوهشگاه
بلندمدت دسترسی امکان باریکه، خطوط ساخت فناوری انتقال بر
خواهد فراهم پیشرفته بین المللی آزمایشگاه یک به ایرانی پژوهشگران

شد.

اجرایی و علمی امور هماهنگی نشست ٩٧ آبان ماه در راستا این در
نمایندگان ایران، نور چشمۀ مدیر رحیقی جواد حضور با طرح این
برگزار رم شهر در ایران سفارت در ایتالیا در ایران سفیر و الترا آزمایشگاه
از مناسب مالی تأمین و مستمر حمایت مستلزم مسیر این ادامۀ شد.

بود. خواهد باریکه خطوط ساخت و طراحی برای فاینانس قبیل

سوئد MAX IV سنکروترون از بازدید •

آزمایشگاه نخستین سوئد کشور در MAX IV سنکروترون
پیشرفته ترین و به روزترین از یکی و چهارم نسل سنکروترونی
از زیادی تعداد ساالنه که دنیاست سنکروترون آزمایشگاه های
خطوط در را خود علمی آزمایش های دنیا سراسر از ذیربط پژوهشگران

چشمۀ فنی طراحی که آنجا از می دهند. انجام سنکروترون این باریکۀ
استفاده و دوجانبه همکاری است، شتابگر این به شبیه بسیار ایران نور
است. برخوردار ویژه ای اهمیت از آزمایشگاه این دانشگران تجربیات از

تعدادی همراه به ایران نور چشمۀ مدیر ،٩٧ آبان ماه در راستا این در
بازدید MAXضمن IV آزمایشگاه مدیر دعوت به طرح کارشناسان از
قرار بررسی و بحث مورد را دوجانبه همکاری شرایط آزمایشگاه، این از

دادند.

ایران نور چشمۀ طرح از اسالمی شورای مجلس حمایت •

چشمۀ طرح اجرایی مدیر لک صفر توسط صورت گرفته هماهنگی های با
داود ویژه به قزوین استان نمایندگان حمایت و همراهی با و ایران نور
نمایندگان از نفر یکصد به قریب قزوین شهر مردم نمایندۀ محمدی
ریاست و جمهور رئیس به جمعی نامۀ طی اسالمی شورای مجلس
و بودجه و برنامه تحقیقات، و آموزش کمیسیون های رؤسای مجلس،
راهبردی اهمیت به اشاره با بودجه و برنامه سازمان و مجلس انرژی
حمایت خواستار کشور فناوری و علم توسعۀ در ایران نور چشمۀ طرح
و مالی منابع تخصیص و ایران، نور چشمۀ طرح اجرای از گسترده

شدند. عمرانی و اجرایی عملیات شروع

است اتمام به رو ایران نور چشمۀ پایۀ طراحی مرحلۀ •

و شتابگر ماشین تخصصی، گروه ١٠ قالب در طرح فنی تیم های
جعفرزاده مرتضی فنی هماهنگی با را نیاز مورد تأسیسات و ساختمان ها
مجموع از ،١٣٩٧ سال پایان تا می نمایند. طراحی رحیمی محمدعلی و
شتابگر ماشین با مرتبط نیاز مورد پایۀ طراحی مدرک ١٠٠٠ به قریب
عنوان ٧۶٠ از بیش طرح، زیربنایی تأسیسات و اصلی ساختمان و

است. شده تهیه مدرک

بسامد الحاقی، ابزارهای و مغناطیس باریکه، دینامیک گروه های
باریکه، مشخصه یابی اطالعات، فناوری و کنترل تغذیه، منابع رادیویی،
تابش، برابر در حفاظت و ایمنی همراستایی، و مکانیک خالء،
تا ۶۵ پیشرفت های میزان با تأسیسات و ساختمان باریکه، خطوط

می برند. پیش به را پایه طراحی مرحلۀ ١٠٠درصدی

٧۵ ١٣٩٧ زمستان و |پاییز ٩١ و ٩٠ پیاپی شمارۀ | |



١٣٩٧ زمستان

رویـــدادهـا

• پــژوهشــگاه •

١٣٩٧ سال پژوهشگاهی برگزیدۀ طرح •

فوالدوند، محمدابراهیم دکتر طرح

فوالدوند ابراهیم

عنوان با نانو، علوم پژوهشکدۀ پژوهشگر
امواج کمک با خودرو شناساگر «ساخت
پژوهشگاهی برگزیدۀ طرح فراصوتی»،
اسفندماه در موضوع این شد. ١٣٩٧ سال
وزارت طرف از تقدیرنامه ای طی ١٣٩٧
اطالع ایشان به فناوری و تحقیقات علوم،

شد. داده

دانش های پژوهشگاه میان بسته شده داد قرار چارچوب در طرح این
است. شده انجام مسکن و راه وزارت راهداری سازمان و بنیادی
مکانیک مهندسی دانشکدۀ از غفاری راد حامد دکتر طرح، همکاران
وی دانشجویی تیم و تهران تکنیک) (پلی امیرکبیر صنعتی دانشگاه
نامدار هادی محمد و فرد، شکوریان مسعود محقق، مرضی شامل
بوده اند. طرح این مشاور الزهرا دانشگاه از کاویانی کامران دکتر هستند.

دستگاهی خودرو (اولتراسونیک) فراصوتی سامانۀ یا شناساگر
می گذرند. آن برابر از که خودروهایی کالس بندی و شمارش برای است
دسته بندی و شمارش را خودروها فراصوتی امواج کمک با سامانه این
صورت به و هرتز هزار چهل حدود بسامد در فراصوتی امواج می کند.
می دارند. گسیل زمین سطح به را امواج نصب، دکل باالی از پالسی
سنسور گیرندۀ بخش می شوند. پراکنده امواج این خودرو گذر هنگام
سیگنال به الکترونیکی مدار یک کمک با و دریافت را پراکنده شده امواج
گذر سیگنال ها، این زمانی سری تحلیل با می کند. تبدیل الکتریکی

می گردد. مشخص آن کالس و خودرو

• شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه عباسی، نوید

Magneto-transport in a Weyl fluid.

، پژوهشگاه گوهری پور، محمد

Probing nuclear modifications of PDFs through the
isolated prompt photon production at the LHC.

، پژوهشگاه اعتصامی، محسن سید

Evidence for the associated production of a single
top quark and a photon in proton-proton collisions
at √s = 13TeV.

، پژوهشگاه کارگریان، آمنه

Plasma-based accelerator: A novel promising tech-
nology for high-gradient particle acceleration.
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کوانتومی آشوب و هیدرودینامیک در اخیر پیشرفت های کارگاه

، پژوهشگاه ، سلیمانی نیا مریم

Impact of unidentified light charged hadron data on
the determination of pion fragmentation functions.

، پژوهشگاه تقی نواز، فرید

Magneto-transport in a system with weakly broken
symmetries.

، پژوهشگاه سعیدحسینی، مینا

Strong electroweak phase transition in extended
scalar models and some phenomenological ap-
proaches.

، پژوهشگاه و بهشتی شهید دانشگاه حسینی، علی سید

Economic problems of the country; and analysis
based on physics and complexity sciences.

نظری هفتگی سمینار •

، ـ ، مجله کلوب

جمعی. گفتگوی

صنعتی دانشگاه و بنیادی دانش های پژوهشگاه ، روحانی شاهین
شریف،

- Lecture series on critical curves-second session.

- Lecture series on critical curves-third session.

- Lecture series on critical curves-fourth session.

، پژوهشگاه موالئی، زهرا

Ghosts and matter coupling in multi-gravity.

پدیده شناسی و تجربه مجله: کلوب •

، پژوهشگاه نشاط پور، سیاوش

One constraint to kill them all?

، پژوهشگاه تیرچنگ، صدیقه

Loop induced single top partner production and de-
cay at the LHC.

، مشهد فردوسی دانشگاه و پژوهشگاه جعفری، رضا

Phonomenology of the Higgs effective Lagrangian
via FeynRules.

، پژوهشگاه قهرمانی گل، مریم

Measurements of properties of the Higgs boson in
the four-lepton u000Cfinal state at √s = 13TeV.
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ذرات فیزیک پدیده شناسی روزۀ یک کارگاه

، پژوهشگاه نجف آبادی، محمدی مجتبی

Approaching robust EFT limits for CP-violation in
the Higgs sector.

، پژوهشگاه تقی نواز، فرید

Fluid-gravity conjecture.
، پژوهشگاه گوهری پور، محمد

Gluon shadowing in heavy-flavor production at the
LHC.

، پژوهشگاه تادوانی، اسکندری اسماعیل

Search for the decay of the Higgs boson to charm
quarks with the ATLAS experiment.

کوانتومی آشوب و هیدرودینامیک در اخیر پیشرفت های کارگاه •

شد. برگزار ٩٧ بهمن سوم روز در کارگاه این

سخنرانی ها

، پژوهشگاه عباسی، نوید

- Introduction to hydrodynamics and kinetic the-
ory.

- Effective field theory in the open systems:
Schwinger-Keldysh formalism and its gravity
dual.

شریف، صنعتی دانشگاه قاضی، آرمین

Chaos, Schwinger-Keldysh effective field theory of
chaos and ”pole-skipping”.

شریف، صنعتی دانشگاه طباطبایی، جواد محمد سید

Butterfly effect and pole-skipping phenomenon
from holography.

، پژوهشگاه تقی نواز، فرید

- Collective excitations in a chiral fluid from ki-
netic theory.

- Fluid/gravity correspondence and chiral trans-
port.

شریف، صنعتی دانشگاه توکل، امید

Magneto-transport in an anomalous system.

ذرات فیزیک پدیده شناسی روزۀ یک کارگاه •

شد. برگزار ٩٧ اسفند اول در کارگاه این

سخنرانی ها

، فرانسه لیون، دانشگاه آربی، الکساندر

Dark matter and the early universe.
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برزیل، ژانیرو، دو ریو دانشگاه اسماعیلی، آرمان

A multi-messenger approach to IceCube neutrinos:
The gamma-ray counterpart.

، پژوهشگاه فرزان، یاسمن

Dark matter decaying into intermediate milli-
charged particles and its phenomenological impli-
cations.

، پژوهشگاه فیروزجاهی، حسن

Early universe cosmology: Theory and observa-
tions.

، فرانسه لیون، دانشگاه محمودی، نازیال

Flavour physics in the LHC era.

، پژوهشگاه نجف آبادی، محمدی مجتبی

LHC: A precise measurement machine.

بنیادی ذرات فیزیک با آشنایی بین المللی کالس •

اسفند ۶ تاریخ در مدرسه دو از پسر دانش آموز ۵ حضور با کالس این
١٣٩٧ اسفند ١۶ تاریخ در مدرسه چهار از دختر دانش آموز ١١ و ١٣٩٧

شد. برگزار

الهی. فاطمه خاکزاد، محسن سخنرانان:

• ریاضیات پژوهشکدۀ •

تک سخنرانی •

، ـ خواجه پور، داود

On the number of representations of an integer by
a binary quadratic form.

بلژیک، بروکسل، دانشگاه باسیوس، واسیلیوس

Chimeras, chaos and bifurcations.

، فرانسه آرتوا، دانشگاه لروی، آندره

Ore polynomials and coding theory.

، بوئین زهرا دانشگا بندری، سمیه

On the polymatroidal property of monomial ideals

with a view towards orderings of minimal genera-
tors.

ماهانه عمومی سخنرانی •

، پژوهشگاه سیدعلی، رضا

Geometric invariant theory and symplectic quo-
tients.

، ایتالیا تورین، دانشگاه اودی فردی، پیرجیورجیو

How Godel became Godel.

درسی کوتاه مدت دورۀ •

آلمان، مونستر، دانشگاه شیندلر، رالف

The extender algebra and its variants.

محاسبه و ترکیبیات هفتگی سمینار •

چین، آنهوی، دانشگاه محمدیان، علی

The forcing number for perfect matchings in
graphs.

شریف، صنعتی دانشگاه قدرتی، امیرحسین

Dimension of the space generated by Steiner sys-
tems.

، شاهرود صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه علیشاهی، میثم

Random counterpart of Erdös matching conjecture.

اصفهان، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه امیدی، غالمرضا

Two problems in Ramsey theory.

نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه اسماعیلیان، حسین
طوسی،

A discrete variation of Littlewood-Offord problem
and the rank-order problem.

توپولوژی و هندسه هفتگی سمینار •

، امریکا کالیفرنیا، فناوری مؤسسۀ فردوسی، وحیدی پویا

Proximal actions, strong amenability, and infinite
conjugacy class property.

٧٩ ١٣٩٧ زمستان و |پاییز ٩١ و ٩٠ پیاپی شمارۀ | |



، پژوهشگاه نوزاد، عزیزه

The moduli spaces of G-Higgs bundles and the
nilpotent cone.

، کانادا منیتوبا، دانشگاه شیرازی، محمد

Faber polynomicals, Grunsky matrix and period
matrices.

سمنان، دانشگاه اکرمی، ابراهیم

Quantum topology, geometry and dynamics.

پرتغال، پورتو، دانشگاه آلوز، هوزه

Statistical stability in chaotic dynamics.

شریف، صنعتی دانشگاه صفدری، محمد

Non-strictly convex gradient constraints in calculus
of variations.

مدرس، تربیت دانشگاه مستفیدی، محمدهادی

Ricci flow and some of its applications.

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه خزلی، علی

On generalizations of Gromov-Housdorff metrics.

شریف، صنعتی دانشگاه طالبی، امین

Non-statistical dynamics; conditions implying the
existence, consequences, and non-existence.

آن: کاربردهای و عملگرها جبر هفتگی سمینار •
گسسته گروه های جبر سی استار

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه امینی، مسعود سید

تقلیل یافته. گروهی جبر سی استار بر مروری

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه مرادی، مهدی

. (II) و (I) گسسته گروه های هومولوژی ـ K -
. (II) و (I) دقیق گروه های -

ریاضی منطق هفتگی سمینار •

بهشتی، شهید دانشگاه چپقلو، سمیه

Possibility semantics.

، ایتالیا تورین، دانشگاه فردی، اودی جیورجیو پیر

The (almost) pointless geometries.

، پژوهشگاه ، هدایت زاده محمدهادی

An application of forcing in algebraic topology.

و جابه جایی جبر دوروزۀ سمینار پانزدهمین •
آن به مربوط مباحث

در آن به مربوط کارگاه و دی ماه ٢٧ تا ٢۶ روزهای در سمینار این
شد. برگزار دی ماه ٢۴ تا ٢٢ روزهای

برگزارکنندگان

پژوهشگاه بیگدلی، مینا
پژوهشگاه و خوارزمی دانشگاه دیبائی، محمدتقی

ایالم دانشگاه مرادی، سمیه

مدعو سخنرانی های

کاووس، گنبد دانشگاه ، بهلکه عبدالناصر

Full decomposability of balanced big Cohen-
Macaulay modules.

، ایتالیا جنوا، دانشگاه دنگری، امانوئال

Cartwright-Sturmfels ideals of graphs and linear
spaces.

کردستان، دانشگاه مافی، امیر

Results on linear resolution and polymatroidal ide-
als.

، پژوهشگاه ناظمیان، زهرا

Some new classes of modules to tackly Enochs’ con-
jecture.

، ایتالیا پیزا، استودی دلگی دانشگاه ، اسباررا انریکو

Jet schemes ideals of Pfaffians.

اسلوونی، پریمورسکا، دانشگاه وودروف، راس

Arrangements and the independence polynomial.
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دیگر سخنرانی  های

، پژوهشگاه ملکی، آهنگری رسول

The absolutely Koszul and Backelin-Roos proper-
ties for spaces of quadrics of small codimension.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه بیاتی، شمیال

Multigraded shifts of monomial ideals.

تفرش، دانشگاه اقبالی، مجید

A view to set-theoretically Cohen-Macaulay ideals.

اصفهان، دانشگاه فتوحی، سادات فهیمه

Using Gabriel-Roiter (co)measure for maximal
Cohen-Macaulay modules.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه نصراله نژاد، عباس

The Gauss algebra of Toric algebras.

، پژوهشگاه نعمت بخش، امین

Linear strands of edge ideals of multipartite uni-
form clutters.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه مالیری، روزبهانی محمد

On a conjecture about Castelnuovo-Mumford regu-
larity of binomial edge ideals.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه مدنی، سعیدی سارا

Toric algebras arising from cuts in graphs.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه ساکی، امیر

Lattice theoretical approachers for racks.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه شهیدی، زهرا

Torsion-free Aluffi algebras.

کردستان، دانشگاه جهان، سلیمان علی

Linear syzygy graph, linear resolution, linear quo-
tients and variable decomposability.

آن کاربردهای و عملگرها جبر کارگاه •

امینی مسعود همت به ریاضیات پژوهشکدۀ در کارگاه این دورۀ ششمین
کارگاه به مربوط کوتاه درس های سلسله شد. برگزار دی ماه ٢٠ تا ١۶ از

اصلی موضوع گردید. برگزار ریاضیات پژوهشکدۀ در دی ماه ١۵ روز نیز
بود. کوانتومی گروه های کارگاه،

علمی کمیتۀ

پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه امینی، مسعود سید
تهران دانشگاه اسدی، محمدباقر

لهستان لهستان، علوم فرهنگستان اسکالسکی، آدام
امریکا تگزاس، هیوستون دانشگاه کالنتر، مهرداد

اجرایی کمیتۀ

پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه امینی، مسعود سید
پژوهشگاه ، راهپیما محسن

پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه گلستانی، ناصر
پژوهشگاه خسروی، فاطمه

پژوهشگاه مجاهدی، محمدصادق

مدعو سخنرانی های •

ژاپن، کیوتو، دانشگاه آرانو، یوکی

Actions of tensor categories.

، هلند دلفت، صنعتی دانشگاه کسپرس، مارتاین

Applications of quantum Markov semi-groups to
Von Neumann algebras and commutator estimates.

، فرانسه فرانش ـ ـ  کونته، دانشگاه فرانتس، اووه

The Hochschild cohomology of universal quantum
groups and related topics.

لهستان، وارشاوسکی، دانشگاه کسپرزاک، پاول

Coideals, group-like projections and idempotent
states in quantum groups.

دانمارک، جنوبی، دانمارک دانشگاه کید، دیوید

Uniqueness questions for C*C*-norms on group
rings.

، سوئد استکلهم، دانشگاه رائوم، اسون

G-C*-superrigidity.
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، کانادا ساسکاچوان، دانشگاه سامعی، ابراهیم

Exotic C*-algebras of geometric groups.

، فرانسه نورماندی، کاین دانشگاه ، ورنوا روالن

The geometry of free quantum groups.

دیگر سخنرانی های •

، مشهد فردوسی دانشگاه فعال، رامین

Functions spaces on a locally compact quantum
groups.

، پژوهشگاه خسروی، فاطمه

Kawada-Itô theorem for locally compact quantum
groups.

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه موخر، مجاهدی محمدصادق

Amenable actions of discrete quantum groups on
Von Neumann algebras.

کوتاه مدت آموزشی دورۀ •

، مشهد فردوسی دانشگاه فعال، رامین

Compact quantum groups.

، پژوهشگاه خسروی، فاطمه

Locally compact quantum groups.

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه موخر، مجاهدی محمدصادق

Discrete quantum groups.

• اصفهان شعبۀ ـ ریاضیات پژوهشکدۀ •

عمومی سخنرانی •

پرتغال، پرتو، دانشگاه آلوس، فریرا خوزه

Statistical stability in strange attractors.

اسلوونی، پریمورسکا، دانشگاه وودروف، راس

Invariable generation of alternating groups by
prime-power elements.

منطق گروه سخنرانی •

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه ، ولی زاده علی

هروشفکی. ساختارهای در نتایجی

، پژوهشگاه ، ذوقی فرد ریحانه

Frame definability and a Lindstrom theorem for
first-order modal logic.

اصفهان، صنعتی دانشگاه محمدی، حمزه

A cut-free sequent-style calculus for modal propo-
sitional logic S5.

، پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه قاری، مقداد

باور. و معرفت منطق های بر مروری

اصفهان، دانشگاه الوند، مسعود

Logical disagreements and meaning-variance of log-
ical constants.

ترکیبیات گروه هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه شریعت پناهی، پویا سید

Coded caching in communication networks.

شریف، صنعتی دانشگاه سیاوشانی، جعفری مهدی

On information theoretic secrecy.

جبرها نمایش نظریه گروه هفتگی سمینار •

اصفهان، دانشگاه حکیمیان، احسان

On the Mckay correspondence.

• زیستی علوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

بهشتی، شهید دانشگاه و پژوهشگاه اصالحچی، چنگیز

NDD: A novel method for predicting drug-drug in-
teraction by deep neural network.

، پژوهشگاه ، کالیراد عطا

Can sex hinder speciation?

٨٢| | ٩١ و ٩٠ پیاپی شمارۀ | ١٣٩٧ زمستان و پاییز



، امریکا آیداهو، دانشگاه ریاضی، سیاوش

Mathematical modeling and analysis of gene ex-
pression to understand phenotypic heterogeneity
and the response of methylobacterium extorquens
to formaldehyde toxicity.

رویان، پژوهشگاه توتونچی، مهدی

Genomic variations in infertility: A whole-exome
sequencing approach.

، الزهرا دانشگاه ، فیروزه سعید هما

Endogenous chemiluminescence from the biological
system.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه ، ولی زاده علیرضا

Brain oscillations: Between order and disorder.

شریف، صنعتی دانشگاه سیدریحانی، سیدنادر

The nobel prize in physics 2018.

شریف، صنعتی دانشگاه علیشاهی، کسری

Hypothesis testing in the big data era.

رویان، پژوهشگاه باجوری، امیر

Stem cells and regenrative medicine: Development
challenges and future market.

، امریکا تگزاس، دانشگاه کجوری، شکوری احسان

Imaging the link between brain and body.

، کانادا تورنتو، دانشگاه صفی خانی، ژاله

Drug combination prediction to target heteroge-
neous clones of tumor.

بعد» سال ١۶٠ گونه ها: «منشاء سمینار •

داروین رابرت چارلز ی گونه ها منشاء کتاب میالدی، ١٨٩۵ نوامبر در
دست به دست پیش بینی نشده وقایعی رسید. چاپ به (٨٢-١٨٠٩)
را آن مقدمه اش در که اثر، این چاپ به را داروین و دادند هم
-١٨٢٣) والس راسل آلفرد کردند. وادار چکیده» خواند، «یک
خود طبیعی انتخاب ایدۀ از را داروین پیش تر سال یک (١٩١٣
دوست، این دست به ایده این مستقل کشف و بود کرده باخبر

چندجلدی اثری انتشار برای خود اولیۀ طرح از داروین شد باعث
خود، عقاید نشر در تعجیل با و بکشد دست تکامل نظریۀ باب در
قرار عموم دسترس در جلد یک قالب در و موجز شکلی به را آنها
اذغان تکاملی نظریۀ پرورش در داروین تقدم به نیز والس دهد.
نظریۀ باب در سترگش براثر را داروینیسم عنوان بعدها حتی و داشت
شد، چاپ داروین مرگ از پس و میالدی ١٨٨٩ در که تکامل،

نهاد.

را زیستی اشکال دگرگونی باب در مشابه ایده های بتوان شاید
مغرب از متفکرانی و یافت تاریخ صفحات میان در ١٨٩۵ از پیش
اصلی ایده های اما دانست، تکاملی ایدۀ چنین پیشگام را مشرق زمین و
خویشاوندی تدریج باوری، جمعیتی، تفکر طبیعی، انتخاب ـــ داروین
کلیت چنان ــ ـ گونه زایی و حیات، درخت قالب در موجودات همۀ
این با بود. نشده ارائه داروین از پیش تا که می دهند تشکیل را همگنی
از پس حتی و داروین زمان در که می شد تبیین پدیده هایی علمی، مدل
این انقراض و پیدایش و حیاتی اشکال دگرگونی می نمودند؛ سحرآمیز او
چنین درستی به (١٨٨٣-١٨١٨) مارکس کارل زمان. طی در اشکال
در غایت گرایی بر مرگ بار ضربتی تنها «نه گونه ها منشأ که می کند تفسیر
را ظاهری] غایت های [این عقالنی علل بلکه می کند، وارد طبیعی علوم
زیست شناسی به گونه ها منشأ اثرگذاری می کند.» بیان تجربی شیوه ای به
تا فلسفه از مختلف، حوزه های در آن پیامدهای پژواک و نشد محدود

می شود. شنیده نیز هنوز کیهان شناسی،

کنونی دریافت و درک چارچوب در اثر این باب در غور هدف با
٢۵ در یک روزه همایشی زیستی علوم پژوهشکدۀ زیست شناسی، از ما
کرد. برگزار (فرمانیه) پژوهشگاه همایش های سالن  محل در ما بهمن

علوم پژوهشکدۀ رئیس صادقی، مهدی سخنرانی، نخستین در
داروین میراث به ژنتیک، ملی پژوهشگاه علمی هیئت عضو و زیستی
پنج داروین، فکری حیات باب در کوتاه مقدمه ای از پس و پرداخت
بسط با سپس وی داد. قرار بحث مورد را داروین نظریۀ اصلی ستون
تکامل میان شباهت به انسان، گونۀ زبان های تنوع به چارچوب این
کنونی پراکندگی الگوی به که زمان، طی در زبانی ساختارهای و ژن ها

کرد. اشاره شده انجامیده خاکی کرۀ این سراسر در زبان ها

جمله از و شریف صنعتی دانشگاه فیزیک استاد روحانی، شاهین

نظریۀ مبنای بر که پرداخت گونه زایی مدل به پژوهشگاه، پرسابقۀ اعضای
هشتاد دهۀ اواخر در که مدل، این در اصلی ایدۀ بود. شده ساخته میدان
رسید، انجام به شهیر، تکامل دانان از بارتون، نیک نظر زیر میالدی
بود گونه زایی با بحرانی پدیده های و فاز گذار میان شباهت از استفاده

کرد. ارائه گونه ها فضایی پراکندگی از قابل قبول تبیینی بتوان تا
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پژوهشکدۀ پسادکتری پژوهشگر کالیراد، عطا سوم، سخنرانی در
گرچه پرداخت. داروین ایده های انقالبی جنبۀ به زیستی، علوم
چنین اما دارد، وجود المارکیسم و داروینیسم میان ظاهری شباهت های
به را زیستی تنوع از بخشی تولید الاقل داروین که می رسد نظر به
پدیده های بودن تصادفی به باور می داد. نسبت تصادفی فرایندهای
علمی تبیین های که چرا بود انقالبی سراسر ایده ای دوران آن در فیزیکی
می نگریستند سترگ ساعت مثابۀ به فیزیکی جهان به هفدهم قرن از
برد). کار به را تعبیر این عین (١٧۵١-٧۶۵٧) فونتا دو (برنارد
با گرچه (همه زایی) پان ژنسیس عنوان تحت داروین، وراثتی مدل
مدل همین قالب در داروین اما نمی خواند وراثت راستین سازوکارهای

می شد. قائل تنوع تولید در تصادف برای خاصی نقش

علمی هیئت عضو ندرلو، رضا همایش، این پایانی سخنرانی در
طبقه بندی فلسفی بنیان های به تهران، دانشگاه زیست شناسی دانشکدۀ
دیدگاه کم رنگ شدن بر داروین اثر به اشاره با وی پرداخت. زیستی
باید الجرم سیستماتیک علم که کرد کید تأ طبقه بندی در ارسطویی
موجودات مختلف اشکال به که باشد تکاملی فرایندهای منعکس کنندۀ
صرف طبقه بندی به علم این صورت، این غیر در شده اند؛ منجر زنده
می بایست سیستماتیک علم است. علمی معنای فاقد که می گردد بدل
به را اکوسیستم تا فرد از زیستی مختلف سطوح که علّی زنجیرۀ با
اشاره مسئله این به ادامه در او باشد. داشته سروکار می دهد ربط هم
«مبانی عنوان با فارسی، زبان به درسی اصلی منابع از یکی که کرد
رویکردی آموزش و تبیین در مایر، ارنست اثر جانوری» سیستماتیک

است. ناکارآمد طبقه بندی، به تکاملی

• شناختی علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشی سمینار •
آلمان، مولکولی، پزشکی برای دلبروک مرکز فارسی، زهره

Functional mapping of spontaneous and evoked
neurotransmission reveals intersynaptic hetero-
geneity.

رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه ابراهیم پور، رضا

Confidence representation of perceptual desisions
in behavioral and neural respones.

مدرس، تربیت دانشگاه ، میرنجفی زاده جواد

Anticonvulsant effect of deep brain stimulation:
The role of dopaminergic system.

، اشتر مالک صنعتی دانشگاه راد، کیوان  محمدعلی

From shallow to deep learning.

، پژوهشگاه معین الدین، تأللهی شیما

Borderline or bipolar? Differences in time precep-
tion.

، پژوهشگاه وحید، حمید

A review on theories of consciousness.
علوم فرهنگستان تجربی، و نظری زیستی فیزیک مؤسسۀ االیو، روبین

، روسیه روسیه،

Detailed computer simulations of the electric cur-
rent in the brain. The case of trascranial direct
current stimulation (tDCS)

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه ، ولیزاده علیرضا

Analytical view on Iranian’s traditional vocals.

مدرس، تربیت دانشگاه جوان، محمد

In vivo reprogramming of neural cells as a new
avenue to regenerative therapies in demyelinating
diseases.

، استرالیا ویلز، نیوساوث دانشگاه ادیبی، مهدی

Multi-sensory cue combination in dynamic envi-
ronments: From neuron to behavior.

• کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ •

سخنرانی تک •

، اسپانیا بارسلونا، باال، کارایی با محاسبات مرکز سالمی، بهروز

و مصرف بین توان :FPGA تراشه های برای حریصانه پایین ولتاژ
اطمینان. قابلیت

، استرالیا موناش، دانشگاه بان تین، وی

آبی. و قرضی، نو، قدیمی، چیزهای

، آمریکا الفایت، در لوئیزیانا دانشگاه نجفی، حسن

آماری. قیود با زمان مبنای بر محاسبات
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سیستم های در موازی برنامه نویسی آموزش کارگاه هشتمین •
چندهسته ای

سریع پردازش مرکز توسط اسفندماه دوم و اول روزهای در کارگاه این
کارگاه ها این برگزاری از هدف شد. برگزار کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ
و محققان، دانشجویان، بین در موازی برنامه نویسی دانش ارتقای
در شرکت کنندگان است. کشور صنعت در شاغل کارشناسان همچنین
کارشناسی، دانشجوی نفر ٢۴ شامل بودند، نفر ٧۵ بر بالغ کارگاه این
نفر ١۴ دکتری، دانشجوی نفر ٧ ارشد، کارشناسی دانشجوی نفر ٢۵

صنایع. از نفر ۵ و ارشد، کارشناسی

ارائه نظری مطالب صبح نوبت در کارگاه، برگزاری روز دو هر در
تدریس شده نظریِ مطالب شركت كنندگان بعدازظهر، نوبت در و شد
حول اول روز مباحث فراگرفتند. و کردند تجربه عملی صورت به را
حول دوم روز مباحث و چندهسته ای پردازنده های موازی برنامه سازی
تعدادی کدام هر که پردازشی سامانه های موازی برنامه سازی روش های
مقدماتی مطالب ارائۀ با کارگاه شد. مطرح دارند چندهسته ای پردازندۀ
تخصصی  و پیچیده  مطالب با منسجم، و دقیق برنامه ای طی و گردید آغاز
رنگ وبوی عملی مطالب و مثال ها رنگ پر ارائۀ همچنین یافت. ادامه

بود. داده کارگاه به کاربردی 

معماری و موازی ساختارهای با آشنایی بخش دو در سخنرانی ها
در موازی برنامه سازی آموزش بخش و چندهسته ای پردازنده های

شدند. ایراد هسته ای چند سیستم های

هیئت عضو خون جوش، فرشاد توسط اول بخش در سخنرانی اولین
صنعت در اخیر «پیشرفت های عنوان تحت شیراز، دانشگاه علمی
بیان از پس جلسه، این در شد. ارائه چندهسته ای» پردازنده های
کامپیوتر، صنعت در تکنولوژی سریع تکاملی سیر از مختصر تاریخچه ای
و شد داده توضیح باال کارایی با پردازنده های ساخت موانع و چالش ها
در گرفت. قرار بررسی مورد چندهسته ای پردازنده های ساخت دلیل

گردید. تشریح مدرن چندهسته ای پردازنده های معماری پایان،

هیئت عضو مدرسی، مهدی توسط بخش این در سخنرانی دومین
چندهسته اي» پردازنده های «معماری عنوان تحت تهران دانشگاه علمی
نیازمند باال، كارايی با كدهايی تولید جهت در برنامه نویسی شد. ارائه
با متناسب برنامه ای طراحی و پردازنده ها معماری با کافی آشنایی
بنياديِ مفاهيم کارگاه، از جلسه اين ابتدای در بنابراین است. آن

ادامه، در گرديد. معرفی آنها طبقه بندی و شد تشریح پردازنده ها معماری
از تكنيك هايی و شد تشریح تخصصی صورت به پردازنده ها معماري های
Instruction Level) ILP جمله از مختلف سطوح در موازي سازی

،Pipelining (شامل ريزمعماری سطح در و (Parallelism
شدند. معرفی (Hyper-threading ،Superscalar

در نظری و پایه مفاهیم با مرتبط سخنرانی های شامل دوم بخش
بخش این در سخنرانی ها از مجموعه اولین بود. موازی برنامه سازی
و «معماری عنوان تحت اصفهانیان پارسا و برخوردار مرضیه توسط
صورت به کدنویسی مراحل همراه به «OpenMP برنامه نويسی مدل
حافظه مدل و اجرایی مدل سخنرانی، این جلسات در شد. انجام عملی
گردید. تشريح OpenMP بر مبتنی موازی برنامه نویسی روش برای
از گرفتن بهره امكان كد، در اندكی تغييرات با برنامه نويسی، مدل اين
OpenMPمتشكل قواعد مي كند. میسر را چندهسته ای پردازنده های
و (directives) نشانگرها ، توابع فراخواني های از مجموعه ای از
کامپیوترهای طريق از شركت كنندگان سپس است. محیطی متغیرهای
بخش، اين در كردند. تجربه را OpenMP كدنويسي خود، حمل قابل
كردند. حل را آنها آنالین صورت به ارائه دهندگان و شد تعريف مسائلی
با همگام كه كردند پيدا را آن امكان شركت كنندگان بين، اين در

كنند. مشاهده عمل در را سرعت و بنويسند كد ارائه دهندگان،

رحمانی سعید توسط دوم بخش سخنرانی های از دوم مجموعۀ
ایراد عملی كدنويسی همراه به «MPI برنامه نویسی «مدل عنوان تحت
محیط با مرتبط مفاهیم و تعاریف سخنرانی ها این جلسات در شد.
و کامپایل روند برنامه نویسی، مدل سپس و MPIمطرح، برنامه نویسی
پیشرفته تر مباحث سپس شد. MPIتشریح برنامه های در نخ ها اجرای
شد. بررسی CUDA با MPI و OpenMP با MPI ترکیب مانند
به مربوط دستورات و MPI در جدید دادۀ انواع تعریف همچنین
در گردید. بررسی فایل در موازی نوشتن و فایل از موازی خواندن
شد. اجرا و بررسی داشت وجود اسالید ها در که کد هایی نمونۀ ادامه،
صورت به بردار دو بین داخلی ضرب مرحله به مرحله صورت به سپس
MPI OpenMPو از استفاده با موازی  صورت به همچنین و نخ تک
صورت به کنندگان شرکت مراحل، تمامی در شد. اجرا و پیاده سازی
را روش ها این مزایای و کردند کدنویسی ارائه دهنده با همگام و عملی

کردند. تجربه

• نانو علوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه زارع، مرضیه

The conference of the birds: An old artistic concept
making sense in modern sciences.
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شریف، صنعتی دانشگاه آستانی، اشعری نگار

Metal halide perovskites.

آلمان، کلن، دانشگاه مایکلی، توماس

2D-layers as a growth platform for materials with
reduced dimensionality.

، پژوهشگاه ایزدی، سحر

Investigation of the electrical properties of
borophene, and borophene nanoribbons by density
functional theory.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه عابدین پور، سعید

Composite quasi particles in ultra-cold dipolar
Fermi gases.

عمومی سمینار •

شریف، صنعتی دانشگاه مشفق، علیرضا

The growth of Iranian scientific publications: Op-
portunities and challenges.

تهران، دانشگاه مهری، وحید سید

Identification of cognitive errors and their impact
on our life and decision making.

تخصصی سمینار •

، پژوهشگاه رسول خانی، ربابه

The GW approximation: Content, successes, and
limitations.

مکانیک و الکترونیک در جدید رهیافت های کارگاه دومین •
مولکولی

برگزار نانو علوم پژوهشکدۀ در مهرماه ٨ تا ٧ روزهای در کارگاه این
محاسبات مولکولی، الکترونیک حوزۀ به داشت اختصاص عمدتاً و شد
بررسی به اتمی و مولکولی الکترونیک حوزۀ در پالسمونیک. و کوانتومی
منطقی مدارهای و گیت ها انواع الکترونیکی، ادوات ساخت و طراحی
طراحی نیز مولکولی مکانیک حوزۀ موضوع می شود. پرداخته غیره و
مختلف سطوح روی آنها حرکت نحوۀ و مولکولی ماشین های ساخت و
اتم چند به سیستم اندازۀ که کوچکی مقیاس چنین در طراحی برای است.

روش هایی با اتمها کوانتومی رفتار است الزم می شود محدود مولکول یا
الزم تجربی، و آزمایشگاهی تجربی مرحلۀ برای همچنین شوند. کنترل
سنتز تصویربرداری، اندازه گیری، با مرتبط آزمایشگاهی وسایل به است
حضور از شد سعی کنفرانس این در شود. پرداخته و...، مولکولی،
استفاده هستند دنیا در حوزه این پیشگامان از که مطرحی سخنرانان

شود.

مدعو سخنران ٢ خارجی، مدعو سخنران ۵ حضور با کارگاه این
مربوط اطالعات شد. برگزار شرکت کننده ٣۵ مجموعاً حضور با و داخلی
فهرست و سخنرانی ها عنوان و مدعو سخنرانان فهرست کارگاه، این به

است: دسترسی قابل زیر وبگاه طریق از برگزارکنندگان اسامی

http://nano.ipm.ac.ir/tmem2/

سخنرانی ها

، فرانسه ،CEMES-CNRS مرکز دوژاردن، اریک

Classical and quantum plasmonics: The gateway to
nonoscale optical information processing devices.

سیستم های تحقیقات انستیتوی نظری، فیزیک البراتوار ژورژو، برتران
، فرانسه ساباتیه، پل دانشگاه ،(IRSAMC) مولکولی و اتمی

Quantum simulations of physical systems.

،(LPTMS) آماری مدل های و نظری فیزیک البراتوار ژیرو، اولیویه
جنوب، ــ  پاریس  دانشگاه ،(CNRS) علمی تحقیقات ملی مرکز

، فرانسه ساکله، پاریس ـــ دانشگاه

Spin states: Coherence, anticoherence and classi-
cality.

تهران، دانشگاه یزدی، شاطرزاده زهرا

Potential applications of semiconductor point de-
fects for quantum technologies.

، پژوهشگاه فیضی، امید

The ultimate mini-aturization of atomic and
molecular scale Boolean logic gates using QHC
method.

تهران، دانشگاه ، آقابابا حسین

Ontology of quantum artificial intelligence.
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،(ICB) بورگنی د کارنو میان رشته ایِ البراتوار ، فران د کوال ژرار
، فرانسه

Lossy and leaky cQED-like description for quantum
plasmonics: From dressed atom picture to Fano
states.

برگزارکنندگان

پژوهشگاه فیضی، امید
پژوهشگاه عسگری، رضا

آشنایی برنامۀ •

٢۶ در نانو، علوم پژوهشکدۀ و فیزیک پژوهشکدۀ با آشنایی روز برنامۀ
(٨۶ صفحۀ در (شرح شد. برگزار دی ماه

• تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ •

سمینار •

بهشتی، شهید دانشگاه ، کریم زاده امید

سیاسی. فلسفۀ در غیرایده آل ایده آل/ نظریه های مناقشۀ

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه بنی، داودی مجید

ساختاری؟ یا مکانیکی شناختی، فرایندهای وحدت

، پژوهشگاه مروارید، محمود

درونی. ویژگی های در تغییر مسئلۀ و دسته ای نظریۀ

، پژوهشگاه و شریف صنعتی دانشگاه آزادگان، ابراهیم

جهان. ارزش مندی و بی دلیل شرور وجود

، ایتالیا تورین، دانشگاه اودی فردی، پیرجیورجیو

زیبایی. و ریاضیات

تحلیلی فلسفۀ دانشجویی سمینار اولین •

فلسفۀ دانشجویی سمینار اولین پژوهشگاه تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ
از هدف کرد. برگزار پژوهشکده محل در بهمن ٢۵ تاریخ در را تحلیلی
درحال پژوهش های با فلسفه دانشجویان آشنایی سمینار این برگزاری
این در بود. فلسفه دانشجویان میان اندیشه تبادل فضای ایجاد و انجام

شد. انجام زیر شرح به سخنرانی ۵ مجموع در سمینار

، پژوهشگاه وحید، حمید

عواطف. دربارۀ

شریف، صنعتی دانشگاه خلیلی، مهدی

بدبینانه. استقرای به پاسخی ارجاع: بدون صدق

اسالمی، آزاد دانشگاه صفر، مشهود

قصدگرایی. از دفاع نمایه ای: ارجاع

تهران، دانشگاه خسروی، شهریار

پس زمینه. شرایط و دالیل هیومی: نظریۀ

، پژوهشگاه صفائی، هادی

اخالقی. الزامات نرماتیویتۀ و تقویم گرایی

• فیزیک پژوهشکدۀ •

آماری فیزیک و چگال مادۀ هفتگی سمینار •

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه نجفی، علی

Active suspensions: Statistical and rheological
properties.

گیالن، دانشگاه رسولی، سیدنادر

Two microspheres interacting in an external flow:
A dance of cause and effect.

، پژوهشگاه سلطان پناهی، حسام

Strongly coupled first-order phase transitions.

جنوبی، کرۀ اولسان، فناوری و علم ملی مؤسسۀ جوادی، آرمان

Cylindrical nematic liquid crystal shell: Effiect of
saddle-splay elasticity.

باال انرژی های هفتگی سمینار •

، ایتالیا عبدالسالم، نظری فیزیک بین المللی مرکز میربابایی، مهرداد

Topology of cosmolgical black holes.

اسکایپ) طریق از (سخنرانی
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، پژوهشگاه جعفری، قدیر

Stress tenson on null boundary.

، پژوهشگاه و تهران دانشگاه فیروزجائی، تقی زاده جواد

Quantum effects for quantum-to-classical transi-
tion of the early universe fluctuations.

، پژوهشگاه و تهران دانشگاه ابراهیم، هاجر

Evolution of holographic complexity near critical
point.

کیوتو، دانشگاه و یوکاوا نظری فیزیک انستیتو ، موکوهیاما شینجی
ژاپن،

Horava-Lifshitz cosmology revisited.

آلمان، پالنک، ماکس فیزیک انستیتو مالباشی، علی

Propagation of entanglement in free Lifshitz-type
theories.

، پژوهشگاه احمدوند، مسلم

Electroweak phase transition in the presence of hy-
permagnetic field and the generation of gravitationl
waves.

انگلستان، کسفورد، آ دانشگاه براون، اندریاس

String dualities and G2 manifolds.

، پژوهشگاه سلطان پناهی، حسام

Instability of BTZ black holes in parity-even mas-
sive gravity.

برزیل، ژانیرو، دو ریو کاتولیک دانشگاه اسماعیلی، آرمان

On the robustness of IceCube s bound on sterile
neutrinos in the presence of non-standard interac-
tions.

، پژوهشگاه و شاهرود دانشگاه منصوری، حسینی سیدعلی

Diffusivities bounds in the presence of Weyl cor-
rections.

تهران، دانشگاه تقوی، بهراد

Calculation of vaccum decay rate using real-time
path integrals.

عمومی هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه جباری، شیخ محمدمهدی

Does string theory avoid its own swamland?

، پژوهشگاه و بهشتی شهید دانشگاه خسروی، نیما

“Landau and Ginzburg” remove tensions between
“Planck” and “Hubble and Lyman”.

نانو علوم پژوهشکدۀ و فیزیک پژوهشکدۀ با آشنایی روز •

علوم پژوهشکدۀ و فیزیک پژوهشکدۀ با آشنایی «روز مشترک برنامۀ
دو علمی دستاوردهای و پژوهشی فعالیت های معرفی هدف با نانو»
شد. برگزار فرمانیه پردیس در ٩٧ ماه دی ٢۶ روز در شده یاد پژوهشکده
علوم فیزیک، رشتۀ دانشجویان و پژوهشگران شامل شرکت کنندگان
دانشگاه ها از تحصیلی مقاطع همۀ در آنها به نزدیک حوزه های و نانو،

بودند. کشور مختلف علمی مؤسسه های و

شد، برگزار متوالی جلسۀ سه در که برنامه اول بخش در
و پژوهشکده ها ساختار و علمی تاریخچۀ با ابتدا شرکت کنندگان
محسن (توسط پژوهشگاه کالن دستاوردهای برخی و واحدها،
جداگانه صورت به سپس و پژوهشگاه)، پژوهشی معاون علیشاهیها،
حبیب (توسط فیزیک پژوهشکَده های از کدام هر پژوهشی سیمای با
(توسط نانو علوم و فیزیک) پژوهشکدۀ سرپرست خسروشاهی، قرار
سپس شدند. آشنا نانو) علوم پژوهشکدۀ رئیس عسگری، رضا
گروه های معرفی به آنها نمایندگان یا و سرگروه ها علمی، هیئت اعضای
دقیقه ای) ١۵ سخنرانی های قالب (در پژوهشکده دو در فعال مختلف
نظری باالی انرژی های گروه  های شامل معرفی شده گروه های پرداختند.
شیخ جباری)، محمدمهدی علیشاهیها، محسن افشار، حمیدرضا (توسط
(توسط کیهان شناسی فرزان)، یاسمن (توسط بنیادی ذرات پدیده شناسی
فیزیک نرم، مادۀ عسگری)، رضا (توسط چگال مادۀ عشوریون)، امجد
کاربردی فیزیک آزمایشگاه ناجی)، علی (توسط بیوفیزیک و آماری
از شفیعی) افشین (توسط بنیادی فیزیک و دبیریان)، علی (توسط
رضا (توسط پایین ابعاد پدیده های گروه های و فیزیک پژوهشکدۀ
نانو علوم عابدین پور)، سعید (توسط پایین دما سیستم های عسگری)،
ساختارهای و محاسباتی نرم مادۀ صادقی)، علی (توسط محاسباتی
سید (توسط چگال مادۀ آزمایشگاه و سرآبادانی)، جالل (توسط زیستی

بودند. نانو علوم پژوهشکدۀ از ابوطالبی) حامد

کالس های محل در موازی جلسات قالب در که برنامه دوم بخش در
با که داشتند را آن فرصت شرکت کنندگان شد، برگزار فرمانیه ساختمان
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اعضای و خود عالقۀ مورد تخصصی گروه های از یک هر با بیشتری عمق
توسط تنظیم شده برنامۀ طبق و شده، آشنا پژوهشی شان زمینه های و آنها
پاسخ و پرسش و تخصصی کوتاه سخنرانی های استماع به گروه، هر

بپردازند.

کیهان شناسی و گرانش همایش •

پردیس در ٩٧ سال ماه بهمن چهارم و سوم روزهای در همایش این
شد. برگزار فرمانیه

ملی همایشی اگرچه کیهان شناسی و گرانش همایش همایش: نوع
مطرح پژوهشگران از یکی از آن در تا شد تالش حال این با بود،
موکویاما شینجی پروفسور کیهان شناسی، و گرانش زمینۀ در بین المللی
که ژاپن، در یوکاوا تحقیقاتی انستیتو از (Shinji Mukohyama)
دیدار بنیادی دانش های پژوهشگاه فیزیک پژوهشکدۀ از ایام آن در
سخنرانان موکویاما، پروفسور بر عالوه شود. گرفته بهره نیز می کرد،
و گرانش زمینۀ در را خود تحقیقات نتایج آخرین مدعو، داخلی اصلی

رساندند. همایش شرکت کنندگان نظر و سمع به کیهان شناسی

آخرین با مرتبط کنفرانس این موضوع همایش: موضوعی حوزۀ
همایش محورهای بود. کیهان شناسی و گرانش حوزۀ دستاوردهای
سیارات تاریک، انرژی و ماده سیاهچاله، فیزیک گرانشی، امواج شامل
کیهان کوانتومی، و کالسیک گرانش کیهانی، زمینۀ تابش فراخورشیدی،
کهکشان ها و کیهانی ساختارهای تشکیل باال، انرژی های فیزیک و اولیه
بارهای تعمیم یافته، گرانش همچون مهمی مسائل مورد در باالخص بود.
در نوسانی عارضه های گرانشی، عام هموردای تئوری های در پایسته
و تاریک مادۀ شتابدهنده، یک عنوان به اولیه جهان توان، طیف
صحبت همایش این در کیهانی ساختارهای تشکیل و آن چالش های
و دارند قرار بین المللی جاری تحقیقات مرزهای موضوعات این شد.

هستند. نیز جهانی برجستۀ پژوهشگران توجه مورد

فیزیک انجمن همت به ساالنه کنفرانس این همایش: ساختار
می شود. برگزار کشور مختلف پژوهشی مؤسسات و دانشگاه ها در ایران
گرفت. عهده به را همایش این برگزاری فیزیک پژوهشکدۀ گذشته سال
شدند. نام ثبت و پذیرفته کنفرانس در نفر ١۶۴ متقاضی، ٢٩٩ میان از
گرانش شاخۀ در ایران فیزیک انجمن نمایندۀ ٣ و علمی کمیتۀ عضو ۵
٨ شامل کنفرانس جستند. شرکت همایش در نیز کیهان شناسی و
بقیۀ موکویاما پروفسور جز به که بود دقیقه ای ۴۵ جامع، سخنرانی
از مدعو سخنرانان این از نفر ۵ بودند. داخلی متخصصان از سخنرانان
از بودند. پسادکتری محققان از نفر ٢ و دانشگاه ها علمی هیئت اعضای
٢٠ سخنرانی مجال و شد انتخاب مقاله ١٢ نیز ارائه شده مقاالت میان

گروه این شد. داده مقاله ها این پیشنهادکنندۀ نویسندگان به دقیقه ای
١ و پسادکتری پژوهشگر ٢ علمی، هیئت عضو ۵ شامل سخنرانان
سخنرانی، برای متقاضی ٣٢ مابقی به بود. ارشد کارشناسی دانشجوی
پوستر و دقیقه ای دو کوتاه سخنرانی در را خود نتایج که شد داده فرصت
هم دقیقه ای دو کوتاه سخنرانی برای نفر ١۴ میان این از که کنند ارائه
کنفرانس انتهای در کردند. بسنده پوستر ارائۀ به بقیه و شدند داوطلب
جمع بندی به تا شد داده ترتیب متخصصان برخی شرکت با میزگردی هم
سخنرانی های در که را جذابی و روز عناوین معدود و بپردازند کنفرانس
زمان بر عالوه کنند. مرور خالصه طور به بود مانده مغفول همایش
نظر تبادل مجال همایش برگزارکنندگان سخنرانی ها، انتهای در سؤال
در را شرکت کنندگان بین آرا تضارب و ارائه دهندگان و سخنرانان بین

بودند. کرده فراهم ناهار و پذیرایی استراحت، زمان های

کمیته (دبیر عشوریون امجد شامل برگزاری کمیتۀ برگزاری: کمیتۀ
علمی هیئت (عضو فرزان یاسمن پژوهشکده)، علمی هیئت عضو و
پژوهشکده) دکتری پسا (پژوهشگر صادقیان سعیده و پژوهشکده)،
که بود نیز علمی کمیتۀ دارای کنفرانس اجرایی، کمیتۀ بر عالوه بود.
همایش برنامۀ علمی تنظیم و ارائه شده مقاالت داوری و انتخاب وظیفۀ
انجمن هماهنگی با که علمی، کمیتۀ عضو هفت داشت. برعهده را
گرانش زمینۀ در که کشور سراسر علمی هئیت اعضای میان از فیزیک
راهوار سهراب شامل بودند، شده انتخاب هستند فعال کیهان شناسی و
مشهد)، فردوسی (دانشگاه روشن محمد شریف)، صنعتی (دانشگاه
امجد و شیخ جباری محمدمهدی کردستان)، (دانشگاه ستاره محمدرضا

مرضیه و همدان)، (دانشگاه ملک جانی محمد (پژوهشگاه)، عشوریون

آقایان جز به بودند. علمی) کمیتۀ دبیر و بهشتی شهید (دانشگاه فرهنگ

کردند. شرکت همایش در نیز علمی کمیتۀ اعضای بقیۀ ستاره، و راهوار

تعداد شد، عنوان پیشتر که گونه همان شرکت کنندگان:
استقبال میزان این بود. نفر ١۶۴ شامل کنفرانس شرکت کنندگان
کرده برگزار انجمن که کیهان شناسی و گرانش کنفرانس های سری در
علمی هیئت عضو نفر ٢۴ شرکت کننده تعداد این از بود. بی سابقه
و دکتری دانشجوی یا پسادکتری محقق نفر ٢٣ و کشور دانشگاه های
٣ و علمی کمیتۀ عضو ۵ بودند. پایین تر مقاطع در شرکت کنندگان مابقی
(حمیدرضا کیهان شناسی و گرانش شاخۀ در ایران فیزیک انجمن نمایندۀ
جستند. شرکت همایش در نیز شجاعی) فاطمه و خسروی، نیما سپنجی،

مجال همایش، در باسابقه و ارشد شرکت کنندگان توجه قابل تعداد
ارائه دهندگان سخنرانان، بین نقادانه و سازنده نظر تبادل و آرا تضارب
گواهی به سخنرانی ها سطح بود. کرده فراهم را شرکت کنندگان و پوستر
کم نظیر و عالی بسیار کیهان شناسی و گرانش شاخۀ در انجمن نمایندگان

بود.
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انجمن وبگاه در کنفرانس مقاله نامۀ شامل همایش، اطالعات
و ،http://psi.ir/farsi.asp?page=ngc97 فیزیک،
همایش مختص قسمت در سخنرانی ها اسالیدهای و صوتی فایل های

بنیادی دانش های پژوهشگاه فیزیک پژوهشکدۀ وبگاه در

http://physics.ipm.ac.ir/conferences/CGC/
index.jsp

است. عالقه مندان عموم دسترسی قابل

عشوریون امجد
اجرایی کمیتۀ دبیر

سخنرانی ها

ژاپن، یوکاوا، تحقیقاتی انستیتو ، موکویاما شینجی

Minimalism in modified gravity.

شریف، صنعتی دانشگاه حاجیان، کمال

گرانشی. عام هموردای تئوری های در هموردا پایستۀ بارهای

تهران، دانشگاه خدابخشی، حسین

.f(R) گرانش در سازگار مرزی شرایط

دامغان، دانشگاه مسقطیان، فائزه

پروکا. تعمیم یافتۀ نظریۀ در گرانشی امواج

، مشهد فردوسی دانشگاه میر، مژگان

شبه تعمیم یافتۀ گرانش در سیاهچاله ها هولوگرافی و ترمودینامیک
توپولوژیکی.

، پژوهشگاه نامجو، حسین محمد

و فعلی وضعیت اهمیت، اولیه: کیهان از ناشی نوسانی عارضه های
آینده. چشم انداز

، پژوهشگاه و شریف صنعتی دانشگاه ابوالحسنی، علی اکبر

کیهانی. شتاب دهندۀ یک عنوان به اولیه جهان

، سینا بوعلی دانشگاه کمالی، وحید

ریسمانی. باتالق ایدۀ از پس بازگرمایش نظریۀ

، شاهرود صنعتی دانشگاه منصوری، حسینی علی سید

همسانگرد. تورم برداری مدل در پاریته نقص

و طوسی نصیرالدین خواجه دانشگاه ، فیروزجائی تقی زادۀ جواد
، پژوهشگاه

.LTB سیاهچالۀ در کیهانی سانسور حدس

گیالن، دانشگاه عربانی، اقدامی عیسی

تپ تپ اخترها. شکل پیچیدگی بر ساختاری پارامترهای تأثیر

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه حقی، حسین

کوچک. مقیاس های در تاریک مادۀ نظریۀ چالش های

، شیراز دانشگاه مصلح، معین

کیهانی. پارامترهای مطالعۀ برای ابزاری عنوان به کهکشان ها شکل گیری

شریف، صنعتی دانشگاه دولت آبادی، داوری زهرا

کهکشان ها. در بنیادی شتاب مقیاس وجود عدم بررسی

بهشتی، شهید دانشگاه انصاری فرد، سعید

کهکشانی. خوشه های در هیدرواستاتیکی جرم ساییدگی عامل تخمین

بهشتی، شهید دانشگاه بنی هاشمی، عبدالعلی

تاریک انرژی برای ـ ـ الندائو گینزبورگ نظریۀ

شریف، صنعتی دانشگاه باغرام، شانت

کیهانی. مقیاس بزرگ ساختارهای مطالعۀ با تاریکی به روشنایی از

، پژوهشگاه الهی، فاطمه

نجومی. مشاهدات طریق از تاریک مادۀ شکار

، سینا بوعلی دانشگاه محمدی، خدام عبدالحسین

آهنگ به وابسته تاریک انرژی دینامیکی مدل با همراه چرخه ای کیهان 
هابل.

، پژوهشگاه صدر، وفایی علیرضا

عمیق. یادگیری با مداخله ای رادیویی اثرات حذف

• نجوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، کالیفرنیا، امریکا دانشگاه سمیعی، امید

The abundance and dark matter structure of galax-
ies in alternative dark matter models.
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شریف، صنعتی دانشگاه انصاری فرد، محمد

Cosmological filaments in the light of excursion set
of saddle points.

، پژوهشگاه ، نصیری راد امین

Stochastic ultra slow roll inflation.

، کانادا انتاریو، وسترن دانشگاه فرهنگ، امین

The interstellar medium through diffuse interstel-
lar bands.

، پژوهشگاه نامجو، محمدحسین

Probing the primordial universe using massive
fields.

، پژوهشگاه گودرزی، حدیث

Flare activity and magnetic feature analysis of flare
stars.

، سینا بوعلی دانشگاه مهرابی، احمد

Relative entropy and measuring consistency be-
tween different cosmological data sets.

خوارزمی، دانشگاه خسروی، شهرام

Probing the early universe through 21cm cosmol-
ogy.

، پژوهشگاه امیری، امیرنظام

Role of environment on AGN activity.

، پژوهشگاه فیروزجاهی، حسن

Charged vector inflation.

جنوبی، کرۀ کره، فضایی علوم و کیهان شناسی مؤسسۀ شفیع لو، آرمان

Status of the concordance model of cosmology.

آن از فراتر و کهکشان ها در باریون ها بین المللی کنفرانس •

همکاری با ماه بهمن  ٣٠ تا ٢٨ روزهای در سه روزه کنفرانس این
برگزار خارجی و داخلی شرکت کنندۀ نفر ٨٠ حدود با نجوم پژوهشکدۀ
فاطمه خسروشاهی، قرار حبیب برنامه، این علمی برگزارکنندگان شد.
گردهمایی این برگزاری از هدف بودند. رحمانی هادی و طباطبایی،

روز موضوعات خصوص در نظر تبادل و بحث و آشنایی بین المللی
ستاره زایی، عالم، در باریون ها دینامیک و توزیع زمینۀ در اخترفیزیک
و ستاره ای بازبرخورد همچون کهکشان ها تحول در مؤثر عوامل و
در انرژی موزانۀ گرفتن نظر در لزوم و کهکشانی فعال هسته های
از نفر ٨ از منظور این به بود. میان کهکشانی و میان ستاره ای محیط های
نه که آمد، عمل به دعوت حوزه این متخصصان و جهان علمی سرآمدان
بحث مورد موضوعات عالقه مندان و محققان کم نظیر استقبال سبب تنها
همکاری های شکل گیری باعث بلکه شد، ایران سراسر دانشگاه های از
بین المللی دانشگاه و مؤسسه هفت و نجوم پژوهشکدۀ بین علمی جدید
تا بود مفید داخلی دانشجویان برای خصوص به کنفرانس این گردید.
شوند. آشنا زمینه این در پژوهشی جدید روش های و روز مسائل با

گردید: برگزار زیر موضوعات با اصلی جلسۀ چهار در کنفرانس

میان کهکشانی؛ محیط و کهکشان ها در باریون ها و گازها ــ

آنها؛ بازبرخورد و هسته فعال کهکشان های ستاره زایی، ــ

کهکشان ها؛ دینامیک و کینماتیک ــ

نجوم. در کالن داده ها ــ

مورد مربوطه سخنران توسط مطرح شده مسائل جلسه، هر پایان در
گرفت. قرار حاضران عموم بحث

• ایران نور چشمۀ طرح •

طرح بودن اولویت دار از فناوری و تحقیقات علوم، وزیر تأیید •
فاینانس تسهیالت از استفاده و ایران نور چشمۀ

طرح اجرایی مدیر لک صفر و نور چشمۀ مدیریت رحیقی جواد تالش با
هماهنگ کنندۀ رحیمی، محمدعلی ویژه به نور چشمۀ طرح همکاران و
گزارشات پروژه کنترل گروه از نیک طاهری زهرا و طرح عمرانی
و ملی اقتصاد در نور چشمۀ طرح نقش و اهمیت خصوص در متعددی
ارائۀ و تأیید با و تهیه فاینانس از استفاده در طرح مالی و فنی توجیه نیز
علوم، وزارت از بنیادی دانش های پژوهشگاه ریاست رسمی درخواست
دریافت در ایران نور چشمۀ طرح بودن اولویت دار فناوری، و تحقیقات
گرفت قرار فناوری و تحقیقات علوم، وزیر تأیید مورد فاینانس تسهیالت
فاینانس تسهیالت از استفاده جهت کشور بودجۀ و برنامه سازمان به و
علمی طرح بزرگ ترین طرح این گردید. معرفی کشور بودجۀ قانون
فاینانس تسهیالت اختصاص فرایند که بود خواهد کشور تحقیقاتی و
چند تاکنون صورت گرفته بین المللی مذاکرات با است. شده آغاز آن
در همراهی جهت را خود اولیۀ موافقت بین المللی نام صاحب شرکت

٩١ ١٣٩٧ زمستان و |پاییز ٩١ و ٩٠ پیاپی شمارۀ | |



این کرده اند. اعالم ایران نور چشمۀ طرح ساخت مالی منابع تأمین
وزارت پژوهشی معاونت برومند مسعود همراهی با تاکنون که اقدامات
کل مدیر نیسی عبدالساده ویژۀ حمایت و فناوری و تحقیقات علوم،
در و گرفته صورت پیشرفته فناوری و پژوهشی امور از حمایت دفتر
است پیگیری حال در کشور اقتصاد شورای و بودجه و برنامه سازمان
جامعۀ و مسئوالن همۀ گستردۀ حمایت نیازمند کامل شدن اجرایی تا و

می باشد. مرکزی بانک و اقتصاد وزارت و کشور صنعتی و علمی

ظرفیت از استفاده خصوص در اجرایی توافقات شکل گیری •
کشور عمرانی بزرگ پیمانکاران

برنامه ریزی شده مذاکرات پژوهشگاه، ریاست مؤثر و مستمر حمایت با
نتیجه بخش کشور عمرانی بزرگ پیمانکاران با طرح اجرایی امور توسط
ظرفیت از استفاده برای مهمی موافقت نامۀ انعقاد به منجر و بود
در ایران نور چشمۀ طرح اجرای در کشور عمرانی بزرگ پیمانکاران
به نیاز مورد ساختمان های ساخت و طراحی قراردادهای گردید. قزوین
زیرساخت ها تأمین و زمین آماده سازی نیز و طرح اصلی ساختمان ویژه
که است شده پیش بینی موافقتنامه این در نیاز مورد تأسیسات و
با و پژوهشگاه بیشتر همراهی با آمده به وجود فرصت است امید
بودجه و برنامه سازمان به ویژه مالی تأمین با مرتبط نهادهای حمایت
اجرایی و گرفته قرار استفاده مورد سریع تر چه هر قزوین استانداری و

گردد.

مســی کاواک ساخت و توسعــه و تحقیــق پــروژۀ پیشبـرد •
مگاهرتز ١٠٠

افزاینده حلقۀ در نیاز مورد مگاهرتز ١٠٠ مسی کاواک پایۀ طراحی
به مکانیک و رادیویی بسامد گروه دو در ایران نور چشمۀ انبارش و
داخل در آن ساخت امکان سنجی مطالعات از پس است. رسیده اتمام
مشکالت و ساخت در به کاررفته باالی تکنولوژی به توجه با و کشور
و تحقیق طرح کشور، از خارج از ادوات این گونه خرید در احتمالی
کار دستور در آن ساخت فنی دانش به دستیابی و کاواک ساخت توسعۀ
به باالتر بسامد با کاواکی و کاواک این تفصیلی طراحی گرفت. قرار
جزئیات برخی که شده انجام ایران نور چشمۀ توسط پیش نمونه عنوان
خارجی نمونه های از صورت گرفته بازدید و مشاوران نظر به توجه با آن
انتقال فنی، توجیه منظور به است. شده استخراج شتابدهنده ها در
تأمین و اجرایی مشکالت حل کاواک، عملکرد و ساخت مالحظات

سازنده شرکت با مدیریتی و فنی متعدد جلسات نیاز، مورد تجهیزات
به توجه با مذکور تجهیزات تفصیلی طراحی همچنین است. شده برگزار
سازنده دسترس در ساخت فرایندهای و محدودیت ها ساخت، امکانات
مس جنس از اولیه مواد تأمین هم اکنون است. شده نهایی و بازنگری
نمونه های ساخت آن، تأمین تا و است انجام حال در اکسیژن بدون
بسیار خالء به دستیابی جهت ساخت فرایندهای ارزیابی برای آزمون
است. گرفته قرار سازنده کار دستور در نظر مورد مالحظات سایر و باال

پمپ نیمه صنعتی نمونۀ ساخت توسعۀ و تحقیق پروژۀ پیشبرد •
یونی

یونی، پمپ از توجهی قابل تعداد به ایران نور چشمۀ طرح نیاز به توجه با
تحقیق آزمایشگاه در گذشته سال های در پمپ نوع این اولیۀ نمونۀ
با دانشجویی، پروژۀ یک قالب در ایران،  نور چشمۀ طرح توسعۀ و
محاسبات پروژه این در شد. ساخته و طراحی مکانیک گروه همکاری
مورد فنی دانش کسب از پس و شد انجام نیاز مورد شبیه سازی های و
تولید قابلیت با نیمه صنعتی نمونۀ ساخت منظور به دیگری پروژۀ نیاز،
با پروژه این انجام اعتبار تأمین از پس شد. تعریف زیاد تعداد در
طراحی اولیۀ مراحل و شده آغاز سازنده و فنی مجموعۀ یک همکاری
در ساخت فرایندهای تدوین و کار استانداردهای تهیۀ و مواد خرید و
مطابق زمان بندی برنامۀ در تغییرات اعمال از پس است. اقدام دست
سال پایان پروژه این اتمام زمان موجود، محدودیت های و واقعیت ها

است. شده گرفته نظر در ٩٨

مدوالتور تحویل و تست جهت فنی مقدمات کردن فراهم •
توسعه و تحقیق پروژه های به مربوط مگاوات ١۵

رادیویی فرکانس مولد تحقیقاتی نمونۀ ساخت و طراحی پژوهشی طرح
داشته توجهی قابل پیشرفت مگاوات ۴ پالس توان با S باند باالی توان
تحویل آمادۀ که است آن مدوالتور مولد، این اصلی و اول بخش است.
تجهیزات سایر و مدوالتور این تحویل و تست، نصب، منظور به است.
و اشعه حفاظ محاسبات جانمایی، طراحی، قرارداد، این به مربوط
طرح توسعۀ و تحقیق آزمایشگاه در تست و نصب فضای نقشه های
طرح ساختمانی گروه و رادیویی بسامد گروه توسط ایران نور چشمۀ
آن ساخت نیاز، مورد بودجۀ تأمین صورت در که است گرفته انجام
مدوالتور، تحویل گیری و فضا این ساخت صورت در شد. خواهد آغاز

شد. خواهد حاصل زمینه این در چشمگیری پیشرفت
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