




سالگی هفتاد در منصوری رضا بزرگداشت همایش

اتریش وین دانشگاه از فیزیک دانش آموختۀ وی است. ایران فیزیک علم برجستۀ چهره های از شریف، صنعتی دانشگاه فیزیک استاد منصوری، رضا دکتر
اولین و مؤسس و ایران، ملی رصدخانۀ طرح سابق مجری منصوری رضا است. کرده دریافت دانشگاه آن از ١٣۵١ سال در را خود دکتری مدرک و است
رئیس پیشنهاد به است. شده منصوب پژوهشگاه پیشکسوت عضو عنوان به ١٣٩۶ سال از و بوده بنیادی دانش های پژوهشگاه نجوم پژوهشکدۀ رئیس
پژوهشگاه اطالع رسانی بخش و نجوم پژوهشکدۀ همکاری با وی، هفتادسالگی در منصوری رضا بزرگداشت برای برنامه ای بنیادی، دانش های پژوهشگاه

شد. برگزار ١٣٩٨ سال ماه خرداد ٢٠ روز در بنیادی دانش های
وابستۀ علمی هیئت عضو مشحون بهرام دکتر سخنرانی با داشتند، حضور پژوهشگاه خارج و داخل از نفر ٧٠ از بیش آن در که همایش این برنامۀ
دانشگاه علمی هیئت عضو فیروزجائی تقی زادۀ جواد دکتر سپس شد. آغاز گرانش و نسبت نظریۀ در منصوری دکتر پژوهش های خصوص در نجوم پژوهشکدۀ
بعدی سخنران بنیادی دانش های پژوهشگاه پیشکسوت عضو اردالن فرهاد کرد. صحبت منصوری منش و علمی تحقیقات دربارۀ طوسی نصیرالدین خواجه
پرداخت. ایران در علم چشم انداز دربارۀ سخنرانی ایراد به نیز منصوری دکتر سپس نمود. ایراد ایران» خدمت در سال ۵۵ «منصوری عنوان با سخنانی که بود
قدردانی منصوری دکتر زحمات از پژوهشگاه پژوهشی معاون علیشاهیها محسن دکتر و اطالع رسانی مرکز رئیس خسروشاهی غالمرضا دکتر پایان، در
رئیس فیروزجاهی حسن دکتر شد. تقدیم ایشان به پژوهشگاه رئیس طرف از هدیه ای بنیادی،  دانش های پژوهشگاه در وی زحمات پاس به و نمودند

کرد. تقدیم ایشان به یادبود رسم به هدیه ای منصوری زحمات از قدردانی با نیز نجوم پژوهشکدۀ
است. آمده رود پیش صفحات در منصوری رضا و فیروزجایی، تقی زادۀ جواد مشحون، بهرام سخنرانی های مکتوب متن

در منصوری رضا دستاوردهای

کیهان شناسی و گرانش، نسبیت،

مشحون بهرام

نجوم پژوهشکدۀ

سالم f −g نظریۀ دقیق های جواب زمینۀ در دکتری کار .١

نظری فیزیک انستیتوی در را خود تکمیلی تحصیالت منصوری رضا
آن فیزیک علمی هیئت گذراند. اتریش پایتخت وین در وین، دانشگاه

،(Doppler) دوپلر کریستیان چون ممتازی استادان شامل دانشگاه
و ،(Boltzmann) بولتسمان لودویگ ،(Mach) ماخ ارنست
محیط چنان در منصوری بود. (Schrödinger) شرودینگر اروین
دریافت ١٣۵١ سال در را خود دکتری درجۀ و کرد تحصیل شوق انگیزی
(Roman U. Sexl) سکسل رومن دکتری اش راهنمای استاد نمود.
در اصلی موضوع بود. زمان آن در وین در پیشرو نظریِ فیزیکدان
بود. سالم f − g گرانش نظریۀ دکتری، دورۀ در منصوری تحقیقات
و (C. Isham) آیشَم با همراه عبدالسالم ،١٩٧١/١٣۵٠ سال در
که کردند مطرح جدیدی گرانش نظریۀ ،(J. Strathdee) استرادی
٢+ مزون f شامل «قوی» گرانش و اینشتین گرانش نظریۀ از ترکیبی
Phys. Rev. D3 ) ریویو فیزیکال مجلۀ در آنها مقالۀ بود. جرم دار
نظریۀ دربارۀ مقاله ۵ منصوری رضا رسید. چاپ به ((1971), 867
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می کنم: اشاره آنها از تا دو به اینجا در که کرده منتشر سالم f − g

– R. Mansouri, On exact Kerr-Schild type vacuum
solutions to Salam’s two-tensor theory of gravity,
Comm. Math. Phys. 26 (1972), 301.

– P.C. Aichelburg, R.Mansouri and H.K. Urban-
tke, Exact wave-type solutions to f − g theory of
gravity, Phys. Rev. Lett. 27 (1971), 1533.

عناوینی با که انجامیده گرانش درباب نظریه هایی به سالم ایدۀ ضمناً
و (bigravity یا bimetric gravity) دوسنجه ای گرانش چون
به نظریه ها گونه این در تحقیقات می شوند. شناخته جرم دار گرانش

دارد. ادامه تاریک مادۀ و تاریک انرژی مسائل حل امید

خاص نسبیت آزمون برای سکسل ـ منصوری نظریۀ .٢

دانشگاه در فیزیک استادیار ١٣۵١-۵۶ سال های در منصوری رضا
سه انتشار به دوره این در سکسل رومن با او پرثمر همکاری بود. وین

انجامید: خاص نسبیت آزمون نظریۀ دربارۀ مهم مقالۀ

– R. Mansouri and R.U. Sexl, A test theory of spe-
cial relativity: I. Simultaneity and clock synchroniza-
tion, General Relativity and Gravitation 8 (1977),
479-513.

– R. Mansouri and R.U. Sexl, A test theory of spe-
cial relativity: II. First-order tests, General Relativ-
ity and Gravitation 8 (1977), 515-524.

– R. Mansouri and R.U. Sexl, A test theory of special
relativity: III. Second-order tests, General Relativity
and Gravitation 8 (1977), 809-814.

نتایج نظریِ تحلیل برای عام ریاضی چارچوب یک مقاله ها این در
شده عرضه خاص نسبیت نظریۀ سینماتیک به مربوط آزمایش هایِ
وارد و است فیزیک اصلی جریان از جزئی اکنون دستاورد این بود.
مقالۀ در رابرتسون است. شده (SME) گسترش یافته استانداردِ مدل

:١٩۴٩ تاریخ به مشهوری

– H.P. Robertson, Postulate versus observation in
the special theory of relativity, Reviews of Modern
Physics 21, 378-382 (1949)

اثرات آن در که بود کرده معرفی خاص نسبیت برای آزمون نظریۀ یک
شده گرفته نظر در نور سرعت به مربوط فرض های و مرجح چارچوب

آن، در که کردند مطرح را کلی تری چارچوب ــ سکسل منصوری بود.
است. شده گرفته نظر در نیز ساعت ها همزمان سازی مهم موضوع

آزمون نظریۀ تعمیم های .٣
کار مشغول شریف صنعتی دانشگاه در ١٣۵٩ سال از منصوری دکتر
سطح اینکه برای داد. ادامه خاص نسبیت آزمون نظریۀ توسعۀ به و شد

می کنم: اشاره مقاله چند به دهم نشان را او تأثیرگذاری و فعالیت

– R. Mansouri, Broken Lorentz inariance and con-
ventionality of clock synchronization, Physics Letters
A 71 (1979), 177.

– G.H. Abolghasem, M.H.R. Khajehpour and R.
Mansouri, How to test the special theory of relativity
on the rotating earth, Physics Letters A 132 (1988),
310.

– G.H. Abolghasem, M.H.R. Khajehpour and R.
Mansouri, Generalization of the test theory of rel-
ativity to noninertial frames, J. Phys. A 22 (1989),
1589.

– M. Kohandel, R. Golestanian, and M.R.H. Kha-
jehpour, A dynamical test of special relativity using
the anomalous electron g-factor, Phys. Lett. A 231
(1997), 315.

– R. Golestanian, M.R.H. Khajehpour and R.
Mansouri, A test theory of the local structure of
spacetime: A Finslerian approach, Classical Quan-
tum Gravity 12 (1995), 273-278.

خاص نسبیت برای ــ سکسل ــ منصوری   رابرتسون    آزمون نظریۀ
پارامتری شده) پسانیوتونی (چارچوب عام نسبیت آزمون نظریۀ با اکنون
فیزیک استاندارد مدل گسترش های از جزئی صورت به و گشته ترکیب

است. درآمده

منصوری قضیۀ .۴
زیر مشخصات با مقاله ای در ١٣۵۶ سال در منصوری رضا

– R. Mansouri, On the non-existence of time-
dependent fluid spheres in general relativity obeying
an equation of state, Ann. Inst. Henri Poincaré 27
(1977), 175-183,
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است حاکی منصوری قضیۀ کرد. ثابت را عام نسبیت از مهمی پیامد
با منتاظر درونی (Schwarzschild) شوارتس شیلد جواب تنها که
معادلۀ یک تابع و دارد کروی متقارن و بی برش حرکتی که کاملی شارۀ
قضیۀ از تعمیم هایی است. فشار از عاری فریدمن جواب است، حالت
FLRW کیهان شناختی مدل های برای یکتایی قضایای به منصوری
و همگن فضایی نظر از که انجامیده واکر) ـ رابرتسون  لومترـ ـ (فریدمن 
تشکیل را کیهان شناختی داده های تعبیر مبنای و هستند همسانگرد
را فضایی همسانگردی و همگنی از انحرافات بنابراین، می دهند.
کرد. توصیف عالم از FLRW اختاللی مدل های وسیلۀ به می توان
انرژی با می توان را فضایی ناهمگنی های که می شود معلوم به خصوص،
وجود عالم سراسر در که دافعه انرژی نوعی کرد، شبیه سازی تاریک
شتابدار انبساط باعث بلکه می کند مقابله ماده جاذبۀ با فقط نه و دارد
است، نامعلوم آن منشأ و ماهیت که تاریک، انرژی این می شود. عالم
تاریک انرژی باشد. داشته منفی فشار و مثبت انرژی چگالی باید
آشکارسازیِ هست، جا همه چند هر و شده پخش فضا سراسر در
تاریک، انرژی برای ممکن نامزد یک است. دشوار بغایت آن موضعی
جای به شاید دیگر، طرف از می آید. دست به Λ کیهان شناختی ثابت از
توضیح حاوی که شوند گرفته نظر در مدل هایی باید استاندارد مدل های
انرژی مسئلۀ بنابراین، باشند. کیهانی ناهمگنی های دربارۀ مناسبی
سال های در است. انجامیده ناهمگنی ها این دربارۀ تحقیق به تاریک
مدل های مطالعۀ در مهمی دستاوردهای همکارانش و منصوری اخیر،

داشته اند. ناهمگن کیهان شناسی

دکتری دانشجویان .۵

بزرگ مقیاس، ساختار در ناطی نسبیتی پدیده های الهیاری، علیرضا ــ
کیهان شناختی، سیاه چاله های فیروزجائی، تقی زادۀ جواد ــ

کیهان شناختی، زمینۀ یک در گرانشی همگرایی مود، پارسی مجاهد ــ
چسباندن برای توزیعی فرمول بندی عام ترین خاکشورنیا، صمد ــ

آن، کاربرد و خمینه ها
باتباین خاصه سرعت نسبیتی رابطۀ و ریزهمگرایی راهوار، سهراب ــ

چگالی،
کیهان شناسی، در کازیمیر اثر ستاره، محمدرضا ــ

نسبیت در خمینه ها چسباندن در کولومبو جبر کاربرد نوذری، کورش ــ
عام،

آن، نتایج و متغیر فضایی ابعاد بعد با کیهان مدل ناصری، فروغ ــ
گسسته، فضازمان در فیزیک فرمول بندی خرمی، محمد ــ

مدرن. کیهان شناسی در مقوله هایی مهذب، مسعود ــ

کردار تا گفتار از منصوری دکتر

فیروزجائی تقی زادۀ جواد

طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه

در نظر صاحب عنوان به را منصوری رضا که هست کسی کمتر امروزه
عصر این در اینجاست: سؤال حال نشناسد. ایران در مدرن علم مفهوم
مجازی فضای و مطبوعات در نظر صاحب مقام در افراد از بسیاری که
یا بوده اند؟ پیشگام نظراتشان به عمل در خود آیا می کنند فضل اظهار

پیش: قرن یازده در فردوسی قول به

نیست کردار نیم چون گفته صد دو نیست گفتار به سراسر بزرگی

بنابر و بوده ام منصوری دکتر علمی محضر در اخیر دهۀ در اینجانب
دانشجو عنوان به چه را، مشترک علمی کار بیشترین علمی مستندات
به نگاه یک با داشته ام. ایشان با پژوهشی، همکار عنوان به چه و
که دریافت می توان اخیر سال بیست در منصوری پژوهشی کارهای
در اینکه اول است. داشته خود پژوهش های در خاصی مشی خط وی
دنباله روی باال، ارجاع براساس موضوع انتخاب او تحقیقاتی کارهای
فرافیزیکی خاص نظریۀ داشتن یا و خاص، شخص پژوهشی سلیقۀ از
اینشتین عام نسبیت چهارچوب در اوکام تیغۀ اصل مبنای بر بلکه نبوده
است. بوده مسئله اصول در عمیق تفکر با و کیهان شناسی و گرانش در

علم در چشمگیری پیشرفت های که اخیر سال بیست در
ایشان گرفت، صورت جهان انبساط خواص کشف با کیهان شناسی
و کهکشان مانند ساختارهایی گرفتن قرار نحوۀ مدل سازی به شروع
پژوهش های اولین از است. نموده انبساطی جهان این در سیاهچاله
زمینۀ در رمبشی ساختار یک چسباندن به می توان حوزه این در منصوری
و خاکشورنیا صمد همکاری با نوری، مخروط روی چسباندن و کیهانی
بر سوئیسی پنیر مدل ساخت حوزۀ در کار این کرد. اشاره خرمی، محمد
تکمیل خسروی، شهرام و قاسمی سیما همکاری با چسباندن، مبنای
همکاری با منصوری رضا مدل ها این کیهانی خواص بررسی برای شد.
مجاهد راهوار، سهراب اله یاری، علیرضا مک گیل، دانشگاه در بیزواس
غیرخطی و نسبیتی اثرات فیروزجائی، تقی زاده جواد و مود، پارسی
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٩۴-٨٩ سال های در منصوری دکتر پژوهشی گروه

افق درخشندگی، فاصلۀ مانند کیهانی ساختار تشکیل کمیت های در
آخر قسمت در کردند. مطالعه را ساختارها خاصۀ سرعت و کیهانی،
نسبیتی مدل های مبنای بر کیهانی سیاهچالۀ خواص مطالعۀ به کارشان
نگاه پرداختند. مرادی رحیم و اله یاری، فیروزجائی، تقی زاده همکاری با
نمی شود. خالصه پژوهشی موضوع انتخاب در منصوری علمی مدرن
مرور برای پژوهشی هفتگی جلسات خودشان تحقیقاتی گروه در ایشان

می داد. تشکیل علمی بحث و اخیر دستاوردهای

در که می کرده تشویق را خود دانشجویان همواره منصوری دکتر
یابند حضور علمی سفر و کنفرانس در شرکت قالب در بین المللی مجامع
وی خاص توصیه های از کنند. استقبال بین المللی علمی همکاری از و
و باشند داشته درست علمی نفس به اعتماد که بوده این دانشجویان به
به عقیده، این کنار در نشوند. مؤسسات و نام ها مقهور علمی بحث در
فارسی درست زبان به علمی مباحث ارائۀ مبنای بر بومی سازی مسئلۀ
است. داشته ویژه ای توجه داخلی همایش های و کنفرانس ها برگزاری و
الهام است، برجسته اینجانب نظر از که منصوری ویژگی های از یکی
همت اندازۀ به کس هر «ارزش است: (ع) علی حضرت کالم از گرفته
در او با نزدیک از که کسانی بر منصوری دکتر بلند همت اوست».
تنها نه منصوری دکتر اینکه کالم خالصۀ نیست. پوشیده بوده اند ارتباط
ایران علم نشدنی فراموش بزرگان از عمل عرصۀ در بلکه نظر عرصۀ در

می فرماید: سعدی که هستند

نیک نام و ماند عمل جزای ولیک نماند شادمانی و غم

ایران علم در چشم انداز و تفکر خالی جای

منصوری رضا

درآمد .١

دوران از پس را، خودمان گاهی آ دورۀ ایرانیان ما که تفصیل به نوشته ام
شروع اسالمی انقالب با ساله، هشت صد حدود رکود و اسالمی طالیی
گاه آ به منتج که کرد آزاد را نیروهایی انقالب که معنی این به کرده ایم؛
دورۀ این شد. فکری هشتصد سالۀ رکود و عقب ماندگی عمق از شدنمان
برداشت است. گذاشته ما تفکر و فرهنگ امر در عمیقی تأثیر ساله ۴٠
برداشتی به آن فروکاستن و فرهنگ، امر از انقالبی نیروهای متصلبِ
تفکر و علم امر در اسالمی، برداشتی نام به مذهبی مظاهر از ابتدایی
ارزش های به شدت به که فرهنگی، امر برای است. گذاشته تأثیر هم
در است. بوده کم بسیار انعطاف جای است، وابسته انقالب قدرت های
در مکتوب دانش به آن شدن فروکاسته دلیل به اما، علمی آموزش امر
دانشگاهیان را شدن فروکاسته این شد. ایجاد محدودیتی کمتر کتاب ها،
وانمی داشت مخالفتی به بودند گرفته خو آن به پهلوی دوران از که هم ما
پذیرش واقعیتِ همین است. شده مشاهده فرهنگ امر در که گونه آن
رشد باعث انسانی، غیرعلوم زمینه های در ویژه به علم، عنوان به دانش
به آن از که است شده ایران دانشگاهی توسعۀ و کشور در علمی آموزش
رشد به سیاست، و قدرت اهل منافع جهت در عمد به گاهی و اشتباه،

است. شده تعبیر ایران علمی

ایران علمی وضعیت از را خودم تحلیل خالصۀ کوتاه گفتار این در
می کنم. بیان

ایران در نوین علم نهادهای تأسیس مراحل .٢

برآمده پدیده های نوع از است پیچیده ای پدیدۀ نوین دنیای در علم
نیست. درک قابل هنوز ایران در امر این اجتماعی. سامانۀ یک در
که می شود متجلی گوناگونی فعالیت های و نهادها در پیچیده پدیدۀ این
مانند شده ادغام هم در گاهی که آنهاست از تا دو عالی مدرسۀ و دانشگاه
در دانشگاه و کالج نهاد مانند مجزاست گاهی و اروپایی دانشگاه های
و کسب محل هر مانند باشد، برپا این  که برای عالی مدرسۀ آمریکا.
اما شود. اداره هم خصوصی صورت به راحتی به می تواند خدماتی، کار
بررسی نمی تواند جامعه که مسئله هایی بررسی محل عنوان به دانشگاه،
توسط بایـد معموال بشـر، آیندۀ بـرای تفکر محـل نیـز و کنـد حل و
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اداره اینکه بدون بشود مالی حمایت جامعه، نمایندۀ عنوان بـه دولت ها،
بشود.

دیدند را اروپا دانشگاه های ما بزرگان پیش سال صد که هنگامی
هم «ما دیدند الزم و ما دینی مدرسه های با متفاوت یافتند نهادی را آن
هنوز پیش سال صد غالب فرهنگ که کنیم توجه هرگاه باشیم.» داشته
درک در ما پیشینیان ناتوانی بود، ایرانیان ما حیرت عصر به متعلق
که این مضافاً می رسد. نظر به بدیهی اروپا علم در نهاد این پیچیدگی
یعنی دانشگاه، و علم مفهوم دینامیک که بوده حدی به حیرت شدت
از را علم نمی توانستند و نبوده، تصورپذیر برایشان علم، پدیدۀ صیرورت
مهمترین بدهند. تمیز عالی آموزشگاه یک از را دانشگاه و موجود دانش
که است صدیق عیسی رسالۀ داریم دوره این در تأسیس مورد در که سندی
که می دهد نشان سند همین است. شده چاپ و ترجمه اخیراً خوشبختانه
هم تهران دانشگاه است. بوده عالی مدرسۀ یک حدّ در دانشگاه از تصور
کالج یک از بیش چیزی نبود قرار آمد وجود به مدرسه چند ادغام از که
هومبولتی دانشگاه یک ایرانی دانشگاه که سؤال این بنابراین، باشد.
از هنگامی است. بی موردی بحث دیگر، مقولۀ هر یا ناپلئونی، یا بوده
«شدنِ» و تحول چگونگی مثال که کرد صحبت می توان دانشگاه مدل
این ببینیم. چهارصدساله بحث های طی را امروزی هاروارد دانشگاه
و شده، منعکس هاروارد دانشگاه کتاب در خوبی به که «صیرورت»
اروپا ٢٠ و ،١٩ ،١٨ قرن متفکران نوشتارهای در را آن مشابه می توان
همراه صیرورت دارد. ماهوی تفاوت ایران در تأسیس پدیدۀ با دید،
نهاد یک وظایف با جامعه نیاز تطبیق منظور به تفکر و گفتمان با است
را علم ما است. بوده غایب کامال ایران در صیرورت این اجتماعی.
فقط آن آموزش برای را دانشگاه و دانسته ایم موجود را) مدرن (علم

کرده ایم! تأسیس

ایران در دانشگاه نهاد تأسیس در گفتمان، نبود و تفکر، مجال نبود
دوم، مرحلۀ تأسیس های مورد در تهران، دانشگاه تأسیس هنگام به
در اصفهان و مشهد و تبریز و اهواز در شهرستان ها دانشگاه های یعنی
دانشگاه سبک به مدرسه هایی تأسیس یعنی است؛ صادق هم سی، دهۀ
هم (شریف) مهر آریا دانشگاه و شیراز در سوم مرحلۀ تأسیس های تهران.
انقالب از بعد تأسیس های برده اند. رنج گفتمان و تفکر غیاب همین از
تناقضی امر این در من البته که دید، باید چارچوب همین در هم را
کرده ایم شروع اسالمی انقالب از بعد را گاهی آ دورۀ که خودم گفتۀ با
برده ام. کار به امر همین درک برای را نقل دورۀ سندرم مفهوم و نمی بینم
روال همین گفتمان و تفکر نقش حیث از هم پژوهشگاه ها تأسیس در
است. ایران در علم با مرتبط نهادهای از یکی دانشگاه می شود. دیده
ریاست علمی معاونت فناوری، و علم برای سیاستگذاری شوراهای
آموزش کمیسیون فرهنگی، انقالب شورای علوم، وزارت جمهوری،
مشابه نهادهای البته و اجرایی، دستگاه های پژوهشی واحدهای مجلس،
از بخشی باید هم را علمیه حوزه های و درمان و بهداشت وزارت در
تأثیرگذاری نوع و وجود دانست. ایران در علم پدیدۀ با مرتبط نهادهای

است. بی تأثیر من روی پیش بحث در نهادها این

تمام به من را علم پدیدۀ پیرامون گفتمان غیاب و تفکر خالی جای
به می دهم. تعمیم ایران در دانشگاه فقط نه و علم با مرتبط نهادهای
در علم نهادهای تأسیس عصر را اخیر سال پنجاه و صد دلیل همین
از که نوین علم پدیدۀ ایجاد جهت در گاهانه آ کوشش نه و می نامم ایران

است. غایب هنوز ایران در من دید

۵ ١٣٩٨ بهار | ٩٢ پیاپی شمارۀ | |



تأسیس دوم دور در بنیان گذاران نقش .٣

تأسیس از که دوره ای اول می کنم. متمایز را عصر این در دوره دو
تأسیس اولِ دورۀ این در اسالمی. انقالب تا می شود شروع دارالفنون
عقب ماندگی عقدۀ گشودن نیز و کشور اجرایی نیازهای رفع اصلی انگیزۀ
که ادعایی برخالف مناشری، داوود کتاب است؛ بوده ایرانیان ما
رفع و حیرت است: من ادعای همین بر گواه می کنند، آن مترجمان
بر گواه تحلیلی تفکری نه و است بوده اصل تأسیس ها در عقب ماندگی
حاکم تصمیم ها بر سنتی مفهوم از آن تمایز و نوین علم از درکی که این
بوده نهاد ها این یکایک تأسیس در که ظریفی تفاوت های است. بوده
تأسیس دوره، این در استثنا تنها است. بی تأثیر من بحث این در است

مستقل کامال تفکری بر مبتنی که است تأسیس بدو در همدان دانشگاه
این اسالمی انقالب از بعد آورد؛ دوام سال سه تنها شاید البته که بوده
تبدیل آموزشگاه یک به ایران دانشگاه های بقیۀ روال به هم دانشگاه

شد.

منظور به دوره این در است. اسالمی انقالب از بعد دوم دورۀ
تفکری بر مبتنی البته که تقاضایی اسالمی، ارزش های با دانشگاه تطبیق
در هم تأسیس این شد؛ تأسیس مدرس تربیت دانشگاه نبود، تحلیلی
اما است. دیگری چیز گویای آن عنوان گرچه می گیرد قرار کالج مقولۀ
مقولۀ در که کرد اثرگذاری به شروع دیگری فعالیت های دوره همین در
که عناصری یعنی می گیرد، قرار علمی اجتماع و علم، گفتمان پژوهش،
یا ایران، در آن سنتی معنای به علم از را آن و است نوین علم با مرتبط
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نمی توان هنوز وصف این با می کند. متمایز پیشانیوتونی، علم معنای به
دانشگاه ها نقش و ایران در علم مفهوم پیرامون تحلیلی گفتمانی گفت
٢۵ از بیش مجموعۀ باشد. شده شروع دوره این در پژوهشگاه ها و
فرهنگی مطالعات پژوهشکدۀ که ایرانی مؤلفان از علم زمینۀ در کتاب
است، مبارکی شروع گرچه است، کرده منتشر دهه این در اجتماعی و
است. موضوع از تحلیلی نه و روشنفکرانه گویه هایی جنس از هنوز اما

تاکنون که است نکته ای تأسیس اول دور با دوره این تمایز وجه
این در کنم. مطرح جا این در مایلم و است مانده مغفول نوشتارها در
با دولت، از مستقل ریاضیات، و فیزیکی علوم در ما از جمعی دور،
کردیم ایجاد ایران علمی فضای در تحرکی علم به نسبت خاص بینشی
تحرک این بنامم. جهانی» علم صحنۀ به ایران «ورود را آن مایلم که
جهانی علم به نسبت شیدایی شیفتگی. و شیدایی نوعی با بود همراه
انقالب. نتیجۀ در آمده دست به عمل آزادی از شیفتگی و بیستم قرن
از قبل سال صد یعنی اول دور فعالیت های در شیفتگی و شیدایی این
بنیان گذاران آینده نگری و جدید، بینش این نتیجۀ نشده. دیده انقالب
است بوده فعالیت هایی شروع یا مرکزها تأسیس جدید، دور این در
دانش های (پژوهشگاه ریاضیات و نظری فیزیک تحقیقات مرکز مانند
زنجان)، پایۀ علوم (دانشگاه زنجان تکمیلی تحصیالت مرکز بنیادی)،
اجتماع حیطۀ به (ورود علمی انجمن های تأسیس یا حیات تجدید
گفتمان (شروع تخصصی همایش های و مجالت و سمینارها علمی)،
به محتوا تولید و تفکر و زبان (ارتباط دانشگاهی نشر مرکز علم)،
کشور علمی پژوهش های شورای فعالیت مدرن)، علم زیرساخت عنوان
(سیاست گذاری)، کشور پژوهش های اولویت بندی و سوم) (شورای
ایران نور چشمۀ و ایران ملی رصدخانۀ مانند ملی طرح چند شروع
حضور البته و ،(٢ نوع (علم کارآفرینی و فناوری سیاست ها)، (اجرای
مهمترین شاید که مدیریتی، چه و مشارکتی چه و نوشتاری چه جهانی
ویژه به است. بوده LHC شتابگر طرح در سرن با همکاری شروع آن
بوده بنیان گذاران ابتکار به و دولت از مستقل که فعالیت ها از بخش آن
جمعی فعالیت های بخش این کنم کید تأ مایلم است. من توجه مورد
بنیان گذاران منظور که داده بروز خود از هم نامنظوری» «نتایج نادولتی
نادولتی فعالیت های این نتیجۀ مهمترین است. طبیعی البته که نبوده

است. تأسیس دوم دور در جهانی علمی اجتماع به ایران اتصال اما

جهان علم در ما کنونی موقعیت و سهم .۴

قرار جهان علم کجای ما سال ١۵٠ حدود و تأسیس دورۀ دو از پس
علم در بسیار رشد ایران که کنند عنوان مایل اند ما سیاستمداران داریم؟
دارد؛ دنیا در را پنجم یا چهارم حتی رتبۀ زمینه ها بعضی در اکنون و داشته

آن غیاب و دارد جهانی علم در فعال نقشی ایران که است این آن معنی
اشتباه حتماً برداشت این شد. خواهد احساس جهان علمی اجتماع در
اخیراً که پیشرفت ــ ایرانی اسالمی  الگوی پایۀ سند این، بر عالوه است!
۵٠ بگویید ،١۴۴۴ سال در جهان در را ایران علمی مقام شده منتشر
دید از که موقعیتی بداند. می خواهد جهان در پنجم این، از بعد سال

است. ناممکن من

تعداد گرفته اند رتبه مالک علمی زمینۀ هر در ما سیاستمداران آنچه
متأسفانه است. جهان در علم استنادی پایگاه های در ایران مقاله های
و می کنند حرکت باد این جهت در هم ما پژوهشی و دانشگاهی مراکز
ایران رتبۀ اعالم در هم اسالم جهان علوم استنادی پایگاه مانند مرکزی
ریاست علمی معاونت یا است؛ کرده استناد آمار همین به تنها تاکنون
همین به نانو فناوری علوم زمینۀ در ایران رتبۀ اعالم در هم جمهوری
که است نامنظور نتایج همان از بخشی روال این می کند. استناد آمار
کشور ٣٠ حدود که است این واقعیت کردم. اشاره آن به پیش بخش در
نیست؛ آنها جزو ایران که دارند مشارکت روز علمی تحوالت در جهان
کشور سی این کرده ام. منظور هم را بریکس کشورهای مجموعه، این در
مشق» تنها اما ایران مؤثرند. آن معماری در و جهان علمی تحوالت در
دیگر که جهانی علم» «عمارت در هستیم علم» «کارکنان ما می کند، علم»
مثل علمی ردۀ اعالم و مقاالت تعداد شمردن می کنند. معماری کشورها
حساب به می کند پرتاپ عمله یک که را آجرهایی تعداد که می ماند این
متحدۀ ایاالت بگیریم نظر در است کافی بدانیم! بنا معماری در او نقش
تحقیق خرج دالر ١٣٠٠ حدود سال در شهروندش هر ازای به آمریکا
که بدانیم است خوب و نیست. آن جزو آموزش که می کند توسعه و
اما ایران است. دنیا صنعتی کشور هر در متناظر رقم میانگین رقم این
در باشیم داشته انتظار چگونه دالر! ٢٠ حدود شهروندش هر ازای به
در عملگی دالر ٢٠ با باشیم؟ داشته مشارکت توان جهان علم معماری

می کنیم؟ گمرا را سیاستمداران چرا معماری! دالر ١٣٠٠ مقابل

شاخص های همۀ به توجه با جهان علم در جایگاهش هم اکنون ایران
باشگاه به ورود آستانۀ در ما یعنی است. ۵٠ شاید و ٣٠ میان علم سنجی
هستیم، بریکس کشورهای به پیوستن آستانۀ در هستیم، علم معماران
دوره ای در ماست پژوهشگران و دانشگران مهم بسیار دستاورد این و
ما از بخشی اگر اما است. شده پژوهش و علم از حمایت کمترین که
سیاستمدارانمان کردن گمراه به کماکان پژوهشگاهیان و دانشگاهیان
پس رفت حتماً آن ادامۀ که زد خواهیم درجا آستانه این در دهیم ادامه
فناوری و علم موقعیت کنیم، درک را جهان موقعیت است الزم است.
اقتصاد، با جهان در را فناوری و علم ارتباط کنیم، درک جهان در را
آیندۀ برای و کنیم، درک خودمان کشور امنیت البته و مدنی، تاب آوری
خال در دیگر علم بدهیم. سیاستمداران به درستی مشورت های کشورمان
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نبینیم کشور امنیت و اقتصاد با را علمی رشد ارتباط اگر نمی کند. رشد
کرده ایم. جفا علم به

ایران علم آیندۀ .۵

انقالب از قبل که انقالب، از بعد ایران در علم بنیانگذاران بینش
فراهم عمل میدان شیفتگی اش برای انقالب و بود موجود شیدایی اش
از قرن نیم االن بود. بیستم قرن در دنیا علمی وضعیت از متأثر کرد،
شالدمینگ در اردالن فرهاد و من که شرایطی مثل می گذرد، شرایط آن
تریستۀ شهر در ما از پنج نفره ای جمع یا می کردیم صحبت هم برای اتریش
و علم اما اکنون می کردیم. صحبت آن آیندۀ و ایران علم مورد در ایتالیا
قابل پیش سال پنجاه که است پیچیده تری کامال وضع در دنیا فناوری
انقالبِ االن است. شده بیجا نیز فناوری و علم میان تمیز نبود؛ تصور
و پاشنده، و براینده (هومص)، فناوری های مصنوعی هوش و کالن داده
رقم بشر برای را دیگری آیندۀ زیستی و کوانتومی فناوری های انقالب نیز
آمریکا ملی بنیاد گذشته سال که کالن» ایدۀ «ده به است کافی می زند.
٣٠ بنیاد این سطح در یک هر پیگیری برای جاری سال در و کرد مطرح
ایده ها، این از یکی برای تنها کنیم. توجه کرد فراهم پژوهانه دالر میلیون
یک ملی) بنیاد برنامۀ از (مستقل آمریکا دولت کوانتومی، جهش یعنی
متوجه حتی ایران در ما است. گذاشته اعتبار سال پنج برای دالر میلیارد
با به زودی که است بدیهی و نیستیم اجتماعی و علمی حرکت های این
به که شد خواهیم رو به رو دنیا فناوری و علم در جهش هایی و رویدادها
و همپایی به رسد چه داشت نخواهیم هم را آن درک آمادگی وجه هیچ
دارند چشم اندازی و بینش ما علمی مدیران کنونی نسل آیا مشارکت.
در طلبی» «عافیت می بینم آنچه ندیده ام. من تحوالت؟ این با مرتبط
نسل فعالیت های نامنظورِ نتایج از من که است رویدادهایی چارچوب

حضور برای چشم اندازی دارد. تأسف بسیار جای این و می دانم خودمان
رسد چه نمی شود مشاهده ایران علم کنونی صحنۀ در علم در ایران جهانی
علم تفکیک در هنوز ما جهانی. مشارکت برای راهبردی یا سیاست به

شده. کم رنگ بسیار تفکیک این که عصری در کرده ایم گیر فناوری و

مورد دانشگران و علمی مدیران موجود نسل در ویژگی دو نبود
یکی و ملی بینش نبود یکی می کنم: اشاره آن به که است من توجه
و اقتصاد بر آن تأثیر و فناوری و علم جهانی تحوالت به بی توجهی هم

سپرد؛ سیاستمداران دست به نمی توان را کشور علم ما. کشورِ امنیت

این بود. ایران آیندۀ نگران باید باشد عافیت طلب هم علمی جامعۀ هرگاه
زمینه های و مصنوعی هوش به توجه نبود در می گیرم. جدی را نگرانی
قدرت های و اقتصاد آیندۀ که همگرایی پژوهش های و دیگر مرتبط
نوین، علم بدیهیات البته و می کند، تعیین را دنیا دفاعی و تهاجمی

است. جدی مخاطرۀ در ایران امنیت و اقتصاد،

دیگر سال سی بنیادی، دانش های پژوهشگاه .۶

بنیانگذاران ایدۀ عمر معموال که شده دیده نهادها و بنگاه ها تأسیس در
دوران سپس و می کند رشد نهاد مدت این در است. سال ٢٠ حدود در
این مگر می رسد افولش دوران آن از پس که می شود شروع پایا حالت
روز شرایط با متناسب جدید ایده های نهاد آن در نوآور گروه یک که
را افول دوران به رسیدن بکند. نهاد مدیریت وارد آینده چشم انداز و
بر حاکم اقتصاد و فرهنگ دلیل به اجتناب ناپذیر و دانست محتوم نباید
است. آن فیزیک دانشکدۀ ویژه به و شریف دانشگاه هم آن گواه کشور؛
به اکنون شریف گذاشته اند. تأثیر هم بر بسیار پژوهشگاه و نهاد دو این
دست آن بنیانگذاران ویژۀ سنتِ و جدید نسل ایده های که رسیده بلوغی
ملی حمایت از نه که شرایطی در شده آن پیشرفت موتور هم دست در

دانشگاه. آن در ملی طرح های از نه و هست خبری کیفیت برای

نخواهند دانشگاه ها که می کند چکاری دیگر سی سال پژوهشگاه
چه بود؟ خواهد چه دیگر سال سی بنیادی دانش های کرد؟ توانست
پیشرو و بنیادی نقش پژوهشگاه آیا پاسخی؟ چه و داریم سؤال هایی
که این بدون می تواند پژوهشگاه آیا کند؟ حفظ همچنان می تواند را خود
دهد؟ ادامه خود حیات به بگیرد عهده به کشور امنیت و اقتصاد در نقشی
بنیادی ترین که نکنیم شک اما است. امور خیلی گرو در ما کشور امنیت
زمینه ای عنوان به فقط نه است؛ مصنوعی هوش آینده در آن موضوع
روشی عنوان به بلکه فناوری، در وسیع بسیار نقش با بنیادی علوم از
علوم تحلیلی تفکر از عمیق تر بس انقالبی که بشر تفکر برای جدید
باشیم آماده باید داشت؛ خواهد دنبال به نیوتون اصول از بعد فیزیکی
از موضوع این به پرداختن انسان. نوع در جدید تکاملی جهش برای
جای است. بنیادی پژوهش های امر در نهادی هر وظایف از جهت هر
باید بنیادی دانش های پژوهشگاه باشد! خالی نباید پژوهشگاه در آن
■ نه! چه بکنند حمایت سیاستمداران چه بپردازد مهم این به
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خسروشاهی غالمرضا از تقدیر

ترکیبیات همایش در

خسروشاهی غالمرضا دکتر هشتادسالگی مناسبت به بزرگداشتی جلسۀ آی پی ام»، محاسبۀ و ترکیبیات «همایش جریان در فروردین، ٢٨ روز
پژوهشگران سایر از جمعی همایش در شرکت کنندگان بر عالوه جلسه این در شد. برگزار ترکیبیات پیشبرد در ایشان نقش از تقدیر برای و
آغاز در داشت. عهده به ریاضیات پژوهشکدۀ استاد رضایی طایفۀ بهروز دکتر را جلسه ادارۀ داشتند. حضور نیز آی پی ام خارج و داخل از
ترتیب، به سپس و شد توزیع حاضران بین خسروشاهی دکتر تحقیقات و زندگی دربارۀ همایش این برگزاری کمیتۀ بیانیۀ متن برنامه، این
پس کردند. سخنرانی بنیادی دانش های پژوهشگاه پیشکسوت استاد اردالن فرهاد دکتر و کانادا لث بریج دانشگاه استاد خرقانی هادی دکتر
شد. اجرا خسروشاهی، حمید خوانندگی با و سرپرستی به هنرمندان، از گروهی توسط سنتی موسیقی از دلنشینی قطعات سخنرانی ها، از

بود. برنامه این پایان بخش شام صرف به حاضران از پذیرایی
می خوانید. را اردالن و خرقانی آقایان سخنرانی های خالصۀ سپس و همایش برگزاری کمیتۀ بیانیۀ نخست اینجا در

آمد. دنیا به تبریز در ١٣١٨ سال در خسروشاهی برادران غالمرضا
١٣٢٩ در ولی کردند مکان نقل تهران به ١٣٢١ در خسروشاهی خانوادۀ
در و گرفت همانجا در را دبیرستان دیپلم او و برگشتند تبریز به مجدداً
تهران دانشگاه کشاورزی دانشکدۀ آبیاریِ مهندسی رشتۀ در ١٣٣٧ سال
١٣۴۴ سال تا ارشد، کارشناسی مدرک دریافت از پس شد. پذیرفته
برای سال آن در بود. کار مشغول تهران دانشگاه در مدرس عنوان به
واقع ایتاکا، در کُرنل دانشگاه به کشاورزی مهندسی در ادامۀ تحصیل
به و داد رشته تغییر ١٣۴۶ در ولی رفت آمریکا، نیویورکِ ایالت در
مبحث در خود دکتری رسالۀ از ١٣۵٠ سال در و آورد روی ریاضیات

کرد. دفاع جزئی دیفرانسیل معادالت

ایران به انگلستان در شش ماهه اقامتی از پس خسروشاهی دکتر
علوم دانشکدۀ ریاضی گروه در استادیار عنوان به ١٣۵١ از و بازگشت
،١٣۵٩ در فرهنگی انقالب از پس شد. کار مشغول تهران دانشگاه
دایر را سه شنبه سمینارهای رشته دیگر همکار چند اتفاق به خسروشاهی
در سمینارها این دربارۀ (شرحی یافت ادامه بعد سال شش تا که کردند
در مؤثری نقش سمینارها این است). آمده اخبار ٩١ و ٩٠ پیاپی شمارۀ
تشکیل برای را زمینه و داشت شرکت کنندگان معلومات روزآمدسازی
همین در کرد. فراهم ترکیبیات، در مثال تحقیقاتی، هستۀ گروه های
ایران اتمی انرژی سازمان حمایت با ترکیبیات در پژوهش سال ها،
معدودی جزو خسروشاهی دکتر دوره، همین در داشت. جریان نیز
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ایدۀ آنان، همیاری و همفکری با که بود فیزیکدانان و ریاضیدانان از
باالخره گرفت. شکل ریاضیات و نظری فیزیک برای مرکزی تأسیس
ریاضیات، و نظری فیزیک تحقیقات (مرکز آی پی ام ،١٣۶٨ سال در
خسروشاهی دکتر شد. تأسیس بنیادی) دانش های پژوهشگاه  بعداً و
آی پی ام ریاضیات پژوهشکدۀ رئیس ١٣٨۶ تا ١٣٧۵ سال های در
عهده به را پژوهشگاه این اطالع رسانی مرکز ریاست ١٣٧٠ از و بود
و شد بازنشسته تهران دانشگاه از ١٣٨۶ سال در وی است. داشته
با همکاری و پژوهشگاه این در فعالیت مشغول منحصراً زمان آن از
دکتر افتخارات جزو است. بوده دانشجویان و پژوهشگران از بسیاری
نمونۀ استاد عنوان و خوارزمی بین المللی جایزۀ دریافت خسروشاهی،

است. کشوری

نوجوانی از خسروشاهی، مستمر فعالیت زمینه های و عالیق از یکی
دیواری روزنامۀ تهیۀ از است: بوده علمی ژورنالیسم امروز، به تا او
جنگ تهران، ریاضی مجلۀ انتشار و ایجاد به کمک تا دبیرستان در
ارگان اخبار، نشریۀ مسئولی مدیر و ریاضی، نشر دانشجو، ریاضی
از شماره ٩٢ تاکنون و شده تأسیس پیش سال ٢٨ که آی پی ام، خبری

است. یافته انتشار آن

خسروشاهی تحقیقاتی کارهای بر مروری

کرد. آغاز ١٣۵٩ سال در را ترکیبیات در تحقیق خسروشاهی دکتر
جزئی دیفرانسیل معادالت زمینۀ در پژوهشی مقالۀ چند آن، از قبل
ترکیبیاتی طرح های بر اخیر سال چهل در او تحقیقات بود. کرده منتشر
و ــ طرح ها t بزرگ مجموعه های ــ طرح ها، t بر مشخص، طور به و
بنیادی ترین و ضروری ترین جزو ــ طرح ها t است. بوده متمرکز تریدها
قبیل از متفاوتی مباحث در و هستند ترکیبیاتی طرح های خانواده های
یک می شوند. مطرح متناهی هندسۀ و گروه ها، نظریۀ کدگذاری، نظریۀ
جنبۀ ــ طرح ها t به راجع تحقیق در است شده معلوم که اصلی مفهوم
مطالعۀ در ١٣۵٨ سال در هدایت صمد تریدهاست. مفهوم دارد، اساسی
که شد دیده بعداً کرد. معرفی را ترکیبیاتی اشیای این آزمایش ها طرح
و التین مربع قبیل از دیگری ترکیبیاتی ساختارهای برای مفهوم این
خسروشاهی، تحقیقات فرازهای از یکی است. مفید نیز آدامار ماتریس
که است رضایی طایفه بهروز و نوری محمد مرتضی با او مشترک مقالۀ
به نابدیهی خودریختی گروه های با طرح ۶ − (١۴, ٧, ۴) همۀ آن، در
پایۀ نمینی آجودانی و خسروشاهی ،[۵] مقالۀ در .[۶] است آمده دست
انواع موضوع پایه، این کردند. معرفی تریدها ــ مدولِ Z برای جدیدی

آن معرفی زمان از همکارانش و خسروشاهی پژوهش های از متعددی
است. بوده اخیر سال های تا ١٣۶٩ در

(Hartman Halving Conjecture) هارتمن دونیم سازی حدس
شد. مطرح ١٣۶۶ سال در ٢ اندازۀ با بزرگ مجموعه های دربارۀ
برای هارتمن حدس  تعمیم شد، مطرح ١٣۶٩ در که خسروشاهی حدس
این دربارۀ خسروشاهی مقالۀ اولین است. ۴ و ٣ اندازۀ با مجموعه های
درآمدی شامل ،[۴] نمینی آجودانی همکاری با مشترکی مقالۀ حدس،
و آجودانی از اثرگذار مقاله ای در بعداً که مهم بسیار ایدۀ یک بر است
مفهوم مقاله، این در شد. تعریف کامل صورت به ،[١] خسروشاهی
از و شد معرفی تریدها از تعمیمی عنوان به افرازپذیر مجموعه های
طرح های برای را آنها می توان چگونه که شد داده نشان مهمتر، آن
نمینی آجودانی بعداً، برد. کار به بزرگ مجموعه های و دونیم سازی
می داد نشان که آورد دست به هارتمن حدس دربارۀ اساسی نتایجی
خسروشاهی همچنین،  است. درست t = ٢ ازای به دونیم سازی حدس
حدس و هارتمن حدس رهیافت، همین از استفاده با رضایی طایفۀ و

کرده اند. ثابت خاص حالت چند در را خسروشاهی

ترکیبیات از دیگری زمینه های در خسروشاهی اخیر، سال های در
روی ناصفر همواره جریان های دربارۀ جمله از است، کرده تحقیق نیز
و کوتلوف کارِ دنبال به گراف ها. رتبۀ دربارۀ نیز و طرح ها و گراف ها
کمرون، اکبری، مفروض، رتبۀ با گرافی ماکسیمم اندازۀ مورد در لواش
فروکاسته گرافِ هر رأس های تعداد که زدند حدس [٢] خسروشاهی و
m(r) = ٢(r+٢)/٢−٢ با است برابر حداکثر r رتبۀ با (reduced)
فرد r اگر m(r) = ۵.٢(r−٣)/٢−٢ با است برابر و باشد زوج r اگر
باشد نداشته منفرد رأس های اگر می نامند «فروکاسته» را گراف باشد.
نباشد. مجاور رأس های از یکسانی مجموعۀ با رأس دو دارای نیز و
که کردند ثابت رضائی طایفه بهروز و محمدیان، علی قربانی، ابراهیم
داشته ۴۶ حداکثر رتبۀ با ناقضی مثال باید باشد، غلط حدس این اگر
حداکثر r رتبۀ با فروکاسته گراف هر که دادند نشان همچنین آنها باشد.

دارد. رأس ٨m(r) + ١۴

اجتماع در بسیار مشکالت و محدودیت ها علی رغم اینکه، خالصه
اثبات جدید، ایده های بسیاری معرفی با خسروشاهی ایران، علمی
سازمان دهی و جالب، مقالۀ ٧۶ انتشار مهم، قضایای بسیاری
توجهی شایان سهم دکتری، دانشجوی ده هدایت و بسیار، همایش های

است. داشته ترکیبیات پیشبرد در
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خرقانی هادی سخنرانی

کنفرانس این در شرکت سعادت و کرده یاری بخت که خوشحالم بسیار
مشکل برایم طوالنی مسافرت اواخر این در هرچند یافته ام. را مهم
آغاز است. مشکلی هر حالل رضا همچون دوستی دیدار لذت ولی شده
باید و قبل سال سی وسه  به می گردد بر خسروشاهی دکتر با من آشنایی

مهمی نقش گفت، خواهم بعداً چنانکه طوالنی، دوستی این که کنم اذعان
است. داشته من زندگی در

شرح آمد. دنیا به تبریز در قبل سال هشتاد خسروشاهی رضا

همایش برگزاری کمیتۀ که متنی در ایشان تحقیقات و تحصیلی سوابق

حال هر به نمی کنم. تکرار را آن من و است آمده کرده، توزیع ترکیبیات

تدریس به تهران دانشگاه در ایران به بازگشت از پس خسروشاهی دکتر

شد. گرفتار ساواک بند در ١٣۵٣ سال در که بود مشغول تحقیق و

شکنجه چنان دروغین، اتهامی برای زندان، نیم و سال  یک مدت در

دیدار اولین می گرفت. انجام پایش روی جراحی عمل باید که بود شده

در ریاضی کنفرانسی در ورزشکارانه هیکلی با خوش تیپ رضای با من

به راجع داغی بحث آن در که جلسه ای در بود. ١٣۵۶ سال در تهران

تحقیق ترویج جدی طرفدار بلند صدایی با رضا بود، جریان در تحقیق

سیستم پایانی ماه های در بود. ایران دانشگاه های تمامی در ریاضیات

تهران دانشگاه در روز ٢۵ مدت به اساتید از تن چند همراه شاهنشانی

شد. متحصن

شروع باید را ایران در ریاضی تحقیق جدید عصر ابتدای شاید

در دیگر نفر سه دو و او همت به که دانست سه شنبه» «سمینارهای

همین از ریاضی تحقیقات مرکز یک تشکیل ایدۀ شد. دایر ۵٩ سال

و اردالن فرهاد جمله (از دیگر نفر چند با رضا همفکری و سه شنبه ها

«مرکز ایجاد با و کرد یاری بخت آمد. وجود به ارفعی) حسام الدین

به تازه ای روح ۶٨ سال در ریاضیات» و نظری فیزیک تحقیقات

سه که کرد موافقت رضا ١٣٧٣ سال در شد. دمیده ایران در ریاضیات

کنم. سپری ایشان تحقیقاتی گروه در را مطالعاتی ام مرخصی دورۀ از ماه

اختیاریۀ ساختمان در دوستانه جنبشی چه و ریاضی اطاق در شوری چه

را وقتشان ساعت ها فراوان شوق با جوانان بود. برپا تحقیقات مرکز

بیهوده وقتی نمی گذاشت همیشه مانند رضا و می کردند تحقیق صرف

چندین مفید بسیار تجربۀ این با بماند. بی پاسخ سؤالی یا شود صرف

توسعۀ گذراندم. مرکز در را مطالعاتی ام مرخصی اشتیاق با دیگر بار

چون جوانی ریاضیدانان همکاری با تحقیق و مجالست، دیدار، و مرکز

برای رضایی طایفه احمدی، اسالمی، قربانی، امیدی، ترابی، آجودانی،

این در رضا هست. و بوده هیجان انگیز و مفید بسیار من کادمیک آ کار

استعدادها این تمام افکار و ذهن روشنایی بخش و ثقل مرکز سال سی

هست. متعال، خدای شکر هم، هنوز و بوده

کاریزمایی دارای جدی بسیار دیسیپلین بر عالوه خسروشاهی دکتر

خاطره انگیز همیشه او با مالقات می شود باعث که است فرد به منحصر

رشتۀ در ریاضیدانان اکثر تقریباً سال سی  این در بماند. باقی
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مراسم. این موسیقی گروه میان در خسروشاهی دکتر

اجرای در رضا همت به دیگر رشته های در بسیاری و گسسته ریاضی

آمده اند. تحقیقات مرکز به آموزشی کارگاه های و متعدد کنفرانس های

و IPM اسم با دنیا ریاضی مراکز اغلب که کرد ادعا می شود جد به

خاطره ای او از و آشنایی می کنند) تلفظ آنها که (آنچنان ریضا شخص

دارند. ماندنی یاد به

طایفه بهروز چون بنامی ریاضیدانان تنها نه خسروشاهی دکتر
ترکیبیات عرصۀ به را امیدی غالمرضا و نمینی، آجودانی شاهین رضایی،
صاحب مرکزی عنوان به رشته این در هم را IPM بلکه داد، تعلیم و آورد
«نام بزرگ: سعدی سخن استاد شعر این که الحق نمود. مشهور نام
رضا دکتر برازندۀ زرنگار» سرای ماند او کز به آدمی/ ز بماند گر نیکو
را او توفیق و سالمتی، عمر، طول مبارک. تولدش است. خسروشاهی

آرزومندم. ایران ریاضی جامعۀ به بیشتر خدمات برای

اردالن فرهاد سخنرانی

من می شناسیم. را یکدیگر خسروشاهی دکتر و من که است سالی چهل
بهترین است. شاه واقع در که شاهی یعنی می خوانم خسروشاه را او
هم او چه است، محافظه کار» انقالبی» من نظر از خسروشاه توصیف

عمل. در محافظه کار بسیار هم زمان و است واقعی انقالبی یک

با او بود. ١٣۵٧ انقالب بحبوحۀ در شدم آشنا او با که بار اولین
بود نشسته بست تهران دانشگاه در ایران دانشگاه های اساتید از جمعی
جمع آن در دوستان از یکی مالقات به روز آن شاه. رژیم به اعتراض در

دیدم. را خسروشاه که بودم رفته

به این و بود فعال جدی طور به انقالب طول تمام در خسروشاه
شاه رژیم از شخصی کینه ای خسروشاه گویا بود. او انقالبی روحیۀ دلیل
امنیتی دستگاه های وسیلۀ به انقالب از قبل سال چند داشت. دل به
گروه یک پدرخواندۀ وی اینکه گمان به بود شده شکنجه و دستگیر رژیم
نداشت مذکور گروه در نقشی هیچ او واقع در ولی است مسلح انقالبی

شد. آزاد انفرادی زندان نیم و سال یک از پس و
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باالخره که داشتیم خوبی احساس ما انقالب پیروزی با حال هر به
مشهود علمی مدیریت در خسروشاه محافظه کاری جنبۀ شده ایم. آزاد
می خواسته ام وقت هر و می دارد بر قدم احتیاط با همیشه او است. بوده
است می آورده عقل سر به مرا اصطالح به و می شده مانع کنم تندروی
مهمی نقش او محافظه کاری این بدهم. آب به دسته گل بی خبر اینکه مگر

است. داشته پژوهشگاه موفقیت در

فرهنگی انقالب بهانۀ به دانشگاه ها تعطیلی زمان در انقالب از پس
که سخنرانی جلسات رشته یک در بودیم، شده  بیکار عمال ما همۀ که
یکدیگر به فیزیکدانان و ریاضیدانان ماند یاد به سه شنبه  سمینار نام به
بود. مطرح پژوهش در گروه دو این بین همکاری فکر و شدند نزدیک
در هست، هم دیگری انقالب فکر در خسروشاه که شد معلوم وقت آن
در بودم فکر این در نیز من ریاضی. تحقیقات مرکز یک تأسیس فکر
باالخره تا کردیم دنبال را فکر این دیگر دوستان کمک به ما فیزیک.
با همراه قدم این انجامید. پژوهشگاه این تأسیس به دهه یک از بعد

کشور در علمی پژوهش سنت پایه گذاری به منجر کشور در دیگر تحوالت
شد.

ایران ریاضیات در خسروشاه نقش به است الزم چارچوب این در
صحبت ریاضی در ترکیبیات مورد در هرگاه وقت ها آن کنم. اشاره
کار جبری هندسۀ چون ریاضی مهم شاخه های در که دوستانی می شد،

نمی گرفتند. جدی را آن و می آوردند لب به لبخند می کردند

ریاضیات در مهم شاخه ای به ترکیبیات دهه، سه از پس اکنون
در شاخصی گروه پژوهشگاه این در خسروشاه همت به و شده تبدیل

است. زمینه این در پژوهش به مشغول جهانی سطح

درون در کنم. اشاره خسروشاه شخصیت جنبۀ یک به باید خاتمه در
نهفته موجود این حاصل است. نهفته ژورنالیست یک خسروشاه وجود
جامعۀ افکار و حوادث اخیر سال سی در که است اول طراز خبرنامۀ یک
بهاست. گران گنجینه ای که است کرده ضبط و منعکس را پژوهشگاه
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اهـدای
فیزیک در علیمحمدی جایزۀ نهمین

جایزه ای باشند شده نوشته کشور داخل در که فیزیک دکتری برتر رساله های به ١٣٩٠ سال از بنیادی دانش های پژوهشگاه
استاد علیمحمدی مسعود دکتر شهید دانشگاهی و علمی خدمات پاس به جایزه این می کند. اعطا علیمحمدی» «جایزۀ نام به
علمی زیرساخت پی ریزی در مؤثرش نقش جملۀ از کشور، داخل فیزیک دکتری دانش آموختۀ اولین و تهران دانشگاه فقید
انتخاب است. شده نامگذاری او نام به ایران، در تکمیلی تحصیالت برپایی برای وی تالش های و بنیادی دانش های پژوهشگاه

می گیرد. صورت ایران فیزیک انجمن همکاری با جایزه این برندگان
تداوم برای و داشته مستعد و جوان محققان میان در فیزیک رشتۀ در علیمحمدی جایزۀ اعطای که مثبتی اثر به نظر
داده تسری نیز ریاضی رشتۀ به را جایزه این اعطای ١٣٩۵ سال از بنیادی دانش های پژوهشگاه علیمحمدی، شهید خاطرۀ
با جایزه، این برندگان انتخاب شود. ایجاد ریاضیات در ارزشمندتر دکتری رساله های ارائۀ برای بیشتری انگیزۀ تا است
کرد). تقبل جمهور ریاست فناوری و علمی معاونت را ریاضی جایزۀ اولین (هزینۀ می گیرد صورت ریاضی انجمن همکاری

برندگان به بنیادی دانش های پژوهشگاه در مراسمی طی ١٣٩٨ خرداد ٢٢ روز در فیزیک در علمیحمدی جایزۀ نهمین
می شود. اعالم بعداً ریاضیات در علیمحمدی جایزۀ سومین اهدای مراسم تاریخ شد. اهدا

فیزیک در علیمحمدی جایزۀ

انتخاب نحوۀ و شرکت شرایط

داخل در که فیزیک در برگزیده دکتری رساله های به سال هر در جایزه این
مرحلۀ جایزه اعطای سال به منتهی سال سه طی و باشند شده تهیه کشور

می شود. اعطا باشند، گذرانده را دفاع

انجام شده پژوهشی کارهای است الزم داوری مرحلۀ به ورود برای
عضو سه حداقل تشخیص به آن، از حاصل رسالۀ و دکتری دورۀ در
یکی نیز دکتری رسالۀ راهنمای استاد که باال، به استادیار علمی هیئت

باشد. شده شناخته ممتاز» «رسالۀ عنوان به آنهاست، از

ذکر با راهنما استاد توسط کتباً باید شرکت کننده هر نامزدی
مستخرج مقاالت و مستندات، دالیل، متقاضی، به مربوط اطالعات
که دیگر علمی هیئت عضو دو حداقل نشانی و نام همچنین و رساله از

شود. اعالم باشند مربوطه رسالۀ نامزدی مؤید می توانند

انجمن طرف از معرفی شده اعضای شامل جایزه داوران هیئت
هستند بنیادی دانش های پژوهشگاه علمی نمایندگان و ایران فیزیک
علمی، مشاوران نظرات از استفاده و ارسالی مدارک بررسی از پس که

می شود. انتخاب برتر رساله های رساله/
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قبل دوره های برندگان

پژوهشگاه فیزیک بهارۀ کنفرانس افتتاحیۀ مراسم در سال هر جایزه این
است: قرار این از گذشته سال های برندگان اسامی می شود. اعطا

تهران؛ دانشگاه از عبدی یاسر به ١٣٩٠ سال در جایزه اولین •

عبیده و ابوالحسنی علی اکبر به ١٣٩١ سال در جایزه دومین •
شریف؛ صنعتی دانشگاه از جعفری

گیالن؛ دانشگاه از صالحی امین به ١٣٩٢ سال در جایزه سومین •

شهید دانشگاه از اقبالی علی به ١٣٩٣ سال در جایزه چهارمین •
آذربایجان؛ مدنی

دانشگاه از قریه گلشنی مجتبی به ١٣٩۴ سال در جایزه پنجمین •
دانش های پژوهشگاه از رستمی حبیب و شریف صنعتی

بنیادی؛

دانشگاه از صادقی محمدمهدی به ١٣٩۵ سال در جایزه ششمین •
پژوهشگاه و شریف صنعتی دانشگاه از فرهنگ نیا امین و شیراز

بنیادی؛ دانش های

دانشگاه از رمشتی زارع بابک به ١٣٩۶ سال در جایزه هفتمین •
مظفر محمدی محمدرضا و زنجان پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت

بنیادی؛ دانش های پژوهشگاه از

طاهری رضا محمد سید به ١٣٩٧ سال در جایزه هشتمین •
علیرضا و زنجان پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه از

بنیادی. دانش های پژوهشگاه از مالیی نژاد

(١٣٩٨) جایزه نهمین اهدای

صنعتی دانشگاه های فارغ التحصیالن از متقاضی ١٠ میان از جایزه این
تربیت تهران، زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت اصفهان، شریف،
زیر نامبردگان به مشترکاً بنیادی دانش های پژوهشگاه  و یزد، مدرس،

گرفت. تعلق

عنوان با دکتری رسالۀ برای تهران دانشگاه از باالکان جوادی محمد

استفاده منظور به فلزی اکسید ناآراستۀ ساختارهای در الکترون «ترابرد
فوتوولتاییک». و نوری قطعات در
عبدی. یاسر رساله: راهنمای استاد

برای زنجان پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه از یگانه محمد

کاربرد و ماره فریزهای ساختار در «تکینگی عنوان با دکتری رسالۀ
تکینگی». اپتیک در ماره تکنیک

رسولی. سیف اله رساله: راهنمای استاد

اول: رسالۀ انتخاب برای داوران دالیل

بسیار کیفیت محاسباتی، نظری و تجربی متنوع روش های از استفاده
چاپ به معتبر نشریات در که پایان نامه از مستخرج مقاالت خوب
انتخاب برتر مقالۀ عنوان به ویراستار طرف از آنها از یکی و رسیده اند

رساله. کیفیت با و فهم، قابل روان، نگارش است، شده

دوم: رسالۀ انتخاب برای داوران دالیل

دقیق و مفصل توجیه و توصیف اپتیک، نظری و تجربی حوزۀ تلفیق
نتایج بودن استفاده قابل رساله، در انجام شده آزمایش های نتایج

صنعت. در پایان نامه

جایزه اعطای مراسم

١٣٩٨ خرداد ٢٢ روز فیزیک در علیمحمدی جایزۀ نهمین اهدای مراسم
و رئیس مراسم این در شد. برگزار پژوهشگاه فرمانیۀ ساختمان در
حضور پژوهشگاه پژوهشگران و پیشکسوتان از جمعی و مسئوالن
معاون صالحی علی اکبر دکتر مراسم، این ویژۀ میهمان داشتند.

بود. ایران اتمی انرژی سازمان رئیس و رئیس جمهور

طبق که پژوهشگاه پژوهشی معاون علیشاهیها محسن دکتر
اشاره در نخست داشت، عهده به را مراسم این مدیریت معمول
اولین جزو علیمحمدی مسعود شهید گفت. جایزه این تاریخچۀ به
اتفاق به که بود کشور داخل در فیزیک دکتری دورۀ فارغ التحصیالن
آقایان شریف، صنعتی دانشگاه در دوره همان فارغ التحصیالن دیگر
مهذب، مسعود کریمی پور، وحید آقامحمدی، امیر شیرزاد، احمد
به شروع پژوهشگاه تأسیس اوایل همان در ابوالحسنی، محمدرضا و
رسم و راه به دادن شکل در مؤثری نقش و کردند آی پی ام با همکاری
رئیس نظر طبق علیمحمدی، دکتر شهادت از پس داشتند. پژوهشگاه
نگه زنده برای علیمحمدی» «جایزۀ نام به جایزه ای شد قرار پژوهشگاه
شود. اهدا نخبه فیزیکدانان به پژوهشگاه طرف از شهید آن نام داشتن
شد گرفته تصمیم شیرزاد، احمد دکتر و اردالن فرهاد دکتر پیشنهاد به
جمله از گیرد. تعلق فیزیک دکتری رساله های بهترین به جایزه این
گذراندن و کشور داخل در دکتری رسالۀ تهیۀ جایزه، دریافت شرایط
است. جایزه اعطای سال به منتهی سال سه طی رساله از دفاع مرحلۀ
هر ایران فیزیک انجمن و پژوهشگاه نمایندگان از متشکل کمیته ای
از روال این می کند. تعیین را علیمحمدی جایزۀ برندگان یا برنده سال

است. شده اجرا ساله هر تاکنون ١٣٩٠ سال
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جایزۀ که فیزیک، بهارۀ کنفرانس تاریخچۀ به اشاره با سخنران آنگاه
این کیفی رشد می شود، اهدا همایش این ضمن همیشه علیمحمدی
ایران در فیزیک علم و پژوهشگاه رشد از نمونه ای و گواه را کنفرانس
در می شود. برگزار که است سال ٢۶ کنفرانس این گفت: و دانست
خصوص به بود، مشکلی کار مناسب سخنران یافتن اولیه، دوره های
چاپ مقاله ای باشد، داده انجام آخر تا اول از را کاری که کسی یافتن
اخیر، دوره های در اما کند. سخنرانی آن دربارۀ بیاید و باشد، کرده
خاطر به می شویم مجبور که است زیاد آنقدر سخنرانی متقاضیان تعداد
می کند، سخنرانی که هم کس هر کنیم. رد را آنها از تعدادی وقت، کمبود
زحماتی نتیجۀ این است. کرده منتشر تحقیقی مقالۀ چهار سه حداقل

گذاشته اند. به جا سنتی و کشیده اند علیمحمدی امثال که است

کلیپ یک می خواهم مراسم، ادامۀ از قبل گفت: علیشاهیها سپس
پایه. علوم دربارۀ انقالب رهبر سخنان از کنم پخش

انقالب رهبر

بلندپروازی که داد،  را اجازه این داد، را فرصت این دانشمند به بایستی
باشد مطرح او برای بنیانی و عمیق تحقیقات علمی. مسائل در کند
که نافع علم یعنی داد؛ وجود جریان دو بنابراین کند. دنبال را آنها و
بلکه دارد. نقد کاربردی جنبۀ که نیست دانشی صرفاً می گوییم، ما
در است. اساسی و مهم کارهای هم یکی و است؛ این یکی اش
هم قبال که پایه علوم به پرداختن مسئلۀ به می کنم اشاره زمینه همین
مهم خیلی پایه علوم بحث کردم. مطرح دانشگاهیان با بار دو یکی
به گرایش ندارد آماده ای و حاضر نقدِ دستاورد چون منتها است.

است. کم می کنند، انتخاب رشته که کسانی و دانشجویان بین در آن
پایه، علوم دانش های این به دانشجویان گرایش تا شود داده باید ترتیبی
دولت، سرمایه گذاری به دارد نیاز هم پایه علوم و باشد، گرم تر و قوی تر
اولین جزو می کنند پیدا مالی مشکل وقتی هم دولت ها متأسفانه چون
که گفتند آمدند است. علوم همین می کنند، حذف بودجه از که جاهایی
از درصد ۵٠ یعنی کرده اند، کم درصد ۵٠ را علمی بخش های بودجۀ

اولین جزو می کنند پیدا مالی مشکل وقتی دولت ها متأسفانه
... است علوم همین می کنند، حذف بودجه از که جاهایی
کم درصد ۵٠ را علمی بخش های بودجۀ که گفتند آمدند

کرده اند.
حرکتمان بکنیم، مستقل سرمایه گذاری باید پایه علوم در ما
استقبال به کنیم سعی یعنی باشد، پیش دستانه حرکت
در همه اش اینکه نه ... برویم عالم کشف نشدۀ حقایق
حرکت کرده اند کشف دیگران که حقایقی حول وحوش

بکنیم.

کمک باید دولت هم ... شود متوقف بایستی کشور علمی فعالیت های
آموزش هم و کنند کمک باید دانشمندان و صاحب نظران خود هم و کند
بگیرد انجام باید تحصیلی هدایت دارد. وظیفه زمینه این در پرورش و
هدایت و دهند حرکت را جوان این جوری و پرورش و آموزش طرف از
که است مسئله یک هم این برود. پایه علوم سمت به که کنند تحصیلی
مستقل سرمایه گذاری باید پایه علوم در ما کردم. یادداشت من اینجا
استقبال به کنیم سعی یعنی باشد. پیش دستانه حرکت حرکتمان بکنیم،
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که دارد وجود عالم در بسیاری حقایق برویم. عالم نشدۀ کشف حقایق
کشف امروز که حقایقی از خیلی پیش، سال صد اینکه کما نشده، کشف
این بود. نشده کشف اما داشت وجود طبیعت در بود، نشده کشف شده،
دنیا که اولی از بود. آمده وجود به تازه الکتریسیته نیروی که نیست طور
به هوشمندی کردند، همت کسانی است. بوده نیرو این آمده، وجود به
عالم نشدۀ کشف حقایق دنبال باید ما کردند. کشف را این و دادند خرج
علوم به پرداختن و است، این ما اساسی کارهای از یکی باشیم. وجود
علمی جامعۀ را، جامعه که دارد را خصوصیت این بنیادی علوم و پایه
همه اش ما اینکه نه کشف نشده، حقایق کشف سمت به می کشاند را،
دیگران که حرکت هایی و است شده کشف که حقایقی حول وحوش صرفاً

بکنیم. حرکت داده اند انجام هم

رئیس الریجانی محمدجواد دکتر از علیشاهیها دکتر سپس
کرد. دعوت سخنرانی برای پژوهشگاه

الریجانی جواد محمد

الریجانی محمدجواد

دکتر آقای شما به خصوص به بگویم مقدم خیر جمع این به آمده ام من
همۀ به و هستید مراسم این اصلی سخنران و ویژه میهمان که صالحی
همکار محققان و دانشجویان و پژوهشگاه مسئوالن از محترم، حضار
آنها همۀ که است دانش و فضل اهل افراد از مجموعه ای جمع، این ما.
شده سفید سرشان موی که پیشکسوتانی چه فعال اند، علم حوزه های در

جوان ها. چه و

در که بوده کسی بزرگداشت جایزه این کردن دایر از ما هدف اولین
و نرفته هدر شهید آن خون رسید. شهادت به ایران در علم اعتالی راه
ثمر و زده جوانه پاک خون آن که است این بر دلیل خودش جایزه همین

هستند کسانی می شوند علیمحمدی جایزۀ برندۀ که افرادی این می دهد.
چه از و نظری لحاظ از چه دکتری، رسالۀ عنوان به تحقیقاتشان اولین که
جزو علیمحمدی دکتر شهید است. ارزشی با کارهای تجربی، لحاظ از
پسادکتری بود. کشور کل در و اینجا در ما پسادکتری محققان گروه اولین
از یکی و نمی شناخت رسمیت به را آن علوم وزارت که بود جدیدی ترم
سمت های مجموعۀ وارد را این که است این کرد پژوهشگاه که کارهایی
در پژوهشگاه پست داک های گروه اولین کرد. علوم وزارت پژوهشی

داشتند. خوبی خیلی نقش پژوهشگاه توسعۀ

هسته ای شهدای موضوع اما دارد سابقه تاریخ در عالم کُشی
برای که را افرادی مورد، این در است. دیگری حکایت ما
می کنند تالش کشور یک در مدرن و کالسیک علم ارتقای
سبعیت و فضاحت نوع یک این و می رسانند شهادت به
شده اند. آلوده آن به امریکا مثل کشورهایی که است  مدرن

تاریخ در زیادی سابقۀ عالم کشی که گفته ام هم قبلی مناسبت های در
کردند شهید را او سوریه حلب همین در که داریم را اول شهید مثال دارد.
هیئت. در هم و فلسفه، در هم اسالمی، مباحث در هم عقایدش خاطر به
بعد بریدند، را سرش بودند. امروزی داعشی های همین شبیه او قاتالن
نگرفت، آرام دلشان باز کردند، سنگسارش بعد کشیدند، صلیب به را او
بوده عالم شخص افکار خاطر به تروریسم نوع این زدند. آتشش و
مورد، این در است. دیگری حکایت ما هسته ای شهدای موضوع اما
کشور یک در مدرن و کالسیک علم ارتقای برای دارند که را افرادی
بی سابقه و جدید کامال پدیده این و می رسانند شهادت به می کنند تالش
مثل کشورهایی که است پست مدرن سبعیت و فضاحت نوع یک است،
دانش ارتقای برای تالش طبیعتاً بنابراین، و شده اند. آلوده آن به امریکا
است. فی سبیل اله جهاد یک رهبری معظم مقام تعبیر به ما کشور در
شب یک پژوهشگاه علمی هیئت اعضای از جمعی با پیش ماه چند
دوست ایشان و بودیم ایشان خدمت طوالنی مدت به را خوب خیلی
علوم مباحث دربارۀ را ما دانشمندان اول دست توضیحات داشتند
آنجا در می کردند. دقیق سؤاالت و می دادند گوش هم دقت با بشنوند.
و شرعی لحاظ از من، نظر به که: بود این یکی اش گفتند، جالبی نکات
جهاد کارشان می کنند کار ایران در علم ارتقای راه در که کسانی فقهی،
باید اسالمی فرهنگ طبق ما که گفتند همچنین است. فی سبیل اله
است عالقه مند که کس هر به را دانش و باشیم داشته علمی سخاوت
مثال هستیم؛ علمی خست شاهد دنیا در امروز بدهیم. یاد سخاوتمندانه
ما علمای مقاالت بعضی و می کنند ایجاد دردسر ما دانشمندان برای
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بدتر، آن از می کنند. رد است ایران به متعلق اینکه خاطر به صرفاً را
است. زشتی و کریه بسیار کار که می شوند ما دانشمندان ترور مرتکب

ماست. فرهنگ مقابل نقطۀ درست علمی خست

center of) فرهیختگی مرکز یک کرده ایم سعی ما
نمونه عنوان به کشور در که آوریم وجود به (excellence
پژوهشگاه در ما شود... مطرح اصیل کار برای معیار و
علمی، کار در یعنی می دهیم قرار اول مرتبۀ در را علمیت
تسامح بسیار امور سایر در ولی هستیم قاطع و جدی
دارند. بروز امکان اینجا در مختلف گرایش های و داریم

روزها این ما البته دارم. صالحی دکتر جناب از ویژه ای تشکر من
به سپاسگزاریم. بسیار ملی منافع حفظ برای ایشان تالش خاطر به
که مختلفی سمت های در پژوهشگاه تأسیس بدو از صالحی دکتر عالوه
می کنند. کمک هم االن و کرده اند کمک پژوهشگاه رشد به داشته اند
انجام ایشان حمایت با که داریم مختلفی پروژه های ما االن همین
علوم توسعۀ مورد در صالحی دکتر خاص دیدگاه نشانۀ این و می شود
center of) فرهیختگی مرکز یک شکل گیری در همچنین و پایه
اصیل کار برای معیار و نمونه عنوان به کشور در که است (excellence
اینجا در دانشگاهی و علمی محیط در عوام فریبانه مسائل شود. مطرح
تشخیص برای معیار و نمونه یک باید اما هست. دنیا جای همه در و
علمیت پژوهشگاه در کردیم سعی ما باشد. داشته وجود علمی کار ارزش
هستیم قاطع و جدی علمی کار در ما یعنی بدهیم. قرار اول مرتبۀ در را
جابلقا از مختلف گرایش های یعنی داریم تسامح خیلی امور سایر در اما
که بگویم باید است. پژوهشگاه خاص فرهنگ این و داریم، جابلسا تا
فرهنگ بلکه نیست، تحقیقاتی پروژه های مجموعۀ یک فقط پژوهشگاه
پیشکسوتان که است گرفته شکل اینجا در گذشته سال سی طی خاصی
حضور اینجا در خسروشاهی، دکتر و اردالن دکتر آنها، تن دو که ما
معموال که ما محیط در فرهنگ این داشته اند. نقش آن تکوین در دارند،
در که امراضی از یکی گرفت. شکل اینجا در زحمت به است تسامح کم
به است. تسامح عدم همین می کند تهدید را ما علمی مراکز حاضر حال
پژوهشگاه در می کند علمی کار که کسی که است این بر ما سعی حال هر
یک به رسیدن تا می کنم فکر نیستیم، هم کمال گرا باشد. محترم همیشه
امیدوارکننده ما اولیۀ قدم های ولی داریم، فاصله خوب خیلی جایگاه

کنم. صحبت اتقان با می توانم من حد دراین بوده.

شد. دعوت سخنرانی ایراد برای صالحی علی اکبر دکتر از سپس

صالحی علی اکبر

صالحی علی اکبر

به فرهیختگان شما جمع در دیگر بار یک یافتم توفیق اینکه از من
متعال خداوند کنم، پیدا حضور علیمحمدی شهید جایزۀ اهدای مناسبت
جواد محمد دکتر جناب فرهیخته ام و گرانقدر برادر از و شاکرم، را
بیش شاید می کنم. تشکر کردند، بنده نصیب را افتخار این که الریجانی،
مشترکات ما دارم. را ایشان با آشنایی توفیق که است سال ۴٠ از
من و هستند نجفی ایشان داریم. هم تقابل هایی ولی داریم، فراوانی
بگویم باید ولی هست! مشکالتی یک همیشه تا دو این بین و کربالیی،
و تأسیس یعنی کردند علمی عرصۀ در الریجانی دکتر که کاری واقعاً
است ماندگاری اثر الگوست. و نمادین و ماندگار کار یک آی پی ام ادارۀ
سهم به ما کرد. خواهد حفظ ایران تاریخ در همواره را ایشان نام که
مدیریت و تیزبینی، دوراندیشی، تالش، از هموطن عنوان به خودمان
آی پی ام مثل مرکزی ادارۀ سپاسگزاریم. ایشان درست و شایسته بسیار
را دیگری پژوهشگاه های بتوانیم اینکه برای شده الگویی و نمونه که
این بین است فاصله خیلی نیست. آسانی کار بسنجیم، نمونه این با
می شوند. تلقی پژوهشگاه عنوان به که دیگری جاهای خیلی و پژوهشگاه
کامال بودم، علوم وزارت آموزشی معاون بار سه دو اینکه اعتبار به من
می رسد ذهنم به مطلب تا سه دو دارم. مسائل این به گاهی آ و اشراف
علوم اهمیت یکی می کنم. اشاره آنها به اصلی بحث به ورود از قبل که
که کلیپی این در شیوایی، و زیبایی به رهبری معظم مقام که است پایه
زمان آن نیست. جدید دغدغۀ یک دغدغه این فرمودند. بیان شد پخش
عهده دار را علوم وزارت عالی آموزش معاونت بار دومین برای بنده که
ما بااستعداد دانش آموزان تا کنیم چکار که داشتیم را دغدغه این بودم
رشته های عنوان به هم را پایه علوم می گیرند قرار کنکور پشت که وقتی
تمنا و خواهش و توصیه با که دیدیم خب و کنند. انتخاب الویت با
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به تشویق را جوانان و خانواده ها نمی شود تلویزیون و رادیو در تبلیغ و
کنند ارزیابی را مسئله ای می خواهند که وقتی ما، کشور در کرد. کار این
اجتماعی پرستیژ آنها از یکی که می گیرند نظر در را مختلفی مؤلفه های
در که می شود اعالم کنکور در دانش آموز یک اسم که زمانی مثال است،
او به دوستانش و خانواده اش لحظه، همان از شده، قبول پزشکی رشتۀ
اثر روانی نظر از خیلی این دکتر، آقای می گویند می دهند. دکتر عنوان
که کسی یا آن دکتر. آقای شده ولی نشده، هم دانشگاه وارد هنوز دارد؛
مهندسی تعریف هنوز که اول لحظۀ همان از می کند، انتخاب را مهندسی
پایه علوم از رشته ای اگر اما مهندس. آقای می گویند او به نمی داند هم را
می گویند او به کند، انتخاب را زیست شناسی و شیمی و فیزیک مانند
نمی بینند را باالتری جایگاه مردم عامۀ بشوی؟ دبیر که خواندی فیزیک
و است، مهم این خُب دکتر، نه است، مهندس نه ندارد، هم عنوانی و
در حال پایه. علوم طرف به نمی آیند جوان ها اینکه برای است دلیلی
نشان و واقعاً، است جالب خیلی این است، برعکس اروپا و آمریکا
می رسد، فرهیختگی مرزهای به علمی نظر از جامعه ای که وقتی می دهد
پیش کنیم، کار که دارد جا هنوز ما می گیرد. انجام درست انتخاب ها
خانواده ها خود تا برسیم علمی عرصۀ در فرهیختگی تراز آن به تا برویم
و مالی مسئلۀ دوم مسئلۀ اما و کنند. رشته انتخاب درستی به بچه ها و
دکتر است. زیاد کار کردن پیدا امکان بشوم مهندس من است. معیشتی
عهده به را زندگی ام امور ادارۀ و را معیشتم باالخره اینکه امکان بشوم
بشوم، هم دبیر نتوانم و بخوانم فیزیک اگر اما است زیاد خیلی بگیرم،
که کردیم فکر موقع آن علوم وزارت در ما خُب بکنم. چکار بروم، کجا
شود. ایجاد طبیعی طور به پایه علوم جاذبۀ که کرد پیدا راهی بایستی
بیوتکنولوژی و زیست شناسی، ریاضی، فیزیک، پیوستۀ دکتری آمدیم
فیزیک دکتری رشتۀ کنکور در بتواند دانش آموز یعنی کردیم. دایر را
مشاغلی و گرفت خواهد را دکتر عنوان بداند وقتی کند. انتخاب را
هم معیشتی لحاظ از داشت خواهد محقق و دانشگاه استاد قبیل از
را کار همین هم بیوتکنولوژی در می شود. برطرف خاطرش دغدغۀ
در دوستان بنویسیم، را بیوتکنولوژی برنامۀ می خواستیم وقتی کردیم.
نیست طور این دنیا جای هیچ گفتند و کردند اعتراض تهران دانشگاه
اقتباس نباید همیشه که ما باشد، خب گفتم بگذارند. پیوسته دکتری که
به و کنیم پیشدستی بایستی ما که فرمودند آقا حضرت دیگران. از کنیم
راهش یک هم این خب برویم. مبتکرانه اقدامات و روش ها استقبال
٨ یا ٧ حدود افتاد، راه که تهران دانشگاه بیوتکنولوژی ولی ،... است
برای بگیرند زیادی عدۀ نمی توانستند چون نداشت، ظرفیت بیشتر نفر
را تهران دانشگاه بیوتکنولوژی همه کنکور اول نفر ده پیوسته اش؛ دکتری
شریف صنعتی دانشگاه مثل دیگر جاهای بعضی در می کردند. انتخاب
ولی کردند شروع را برنامه این هم زنجان تکمیلی تحصیالت دانشگاه و

شد. متوقف نبود قانع کننده ای خیلی دالیل من، نظر به که، دالیلی به بنا
روش های و راه و بکنیم توجه پایه علوم به خیلی بایستی ما حال، هر به
گرایش رشته ها این به طبیعی طور به جوانان که کنیم پیدا مبتکرانه ای
این که بگوییم نمی توانیم نشود، قوی کشور در پایه علوم تا کنند پیدا
ما مهندسی وضع می دارد. بر بلندی قدم های علمی عرصۀ در دارد کشور
پدیدۀ می شود. بنا پایه علوم روی مهندسی اما است، خوب خیلی االن
ریاضیدانان و شیمیدان ها، فیزیکدان ها، اول، را شیمیایی یا فیزیکی
کار آن از بهره برداری مورد در می آیند مهندسان بعد و می کنند کشف
یا خوراک این همیشه نکنیم کشف را پدیده ها آن ما اگر ولی می کنند.
مادۀ آن تولید دنبال به باید ما بیاوریم. دیگری جای از باید را اولیه مادۀ

می شود. کشف پایه علوم در که باشیم هم اولیه

امروز که خواستند من از و زدند زنگ من به الریجانی دکتر که دیروز
تکراری که بگویم سخن چیز چه به راجع کردم فکر باشم، شما خدمت در
باشد جدید شیوۀ یک با می کنم تکرار هم اگر گفتم خودم با بعد نباشد.
و شهادت، هم فیزیک، هم باشد، آن توی پژوهشگاه هم که طوری به

جهانی. امروز سیاست هم

غربی ها (calculated politics) حسابگرانۀ سیاست
و می شود تعیین کمی و مادی شاخص های مبنای بر
شهادت طلبی انگیزۀ مثل ــ معنوی و غیرمادی شاخص های
غیرمادی عوامل همین نمی گیرند. نظر در را ــ ما کشور در
انقالب، از بعد ... می زند هم به را آنها معادالت که است
تبدیل هم این می گیریم. خودمان برای خودمان را تصمیم ها
می زند. هم به را قدرت ها محاسبات که شده عاملی به

دکتر کشور علمی برجستۀ شخصیت شهادت بزرگداشتِ امروز خب
است. کشور، داخل در دکتری فارغ التحصیالن اولین از علیمحمدی،
دانشگاه مسئولیت من شد دایر کشور در فیزیک ریاضی دکتری که زمانی
دایر را دکتری می خواستیم که وقتی و داشتم عهده به را شریف صنعتی
روزنامۀ گرفتیم. قرار زمان آن بزرگان از تعدادی هجمۀ مورد کنیم،
از برخی که می شوید متوجه کنید، مطالعه اگر را زمان آن اطالعات
صورت این به دکتری راه اندازی به تمایل خیلی همکاران، و دوستان
این حال هر به ولی کنید. صبر است، زود حاال می گفتند: و نداشتند
دکتر ارفعی، دکتر اردالن، دکتر برجسته، اساتید همت با دکتری دورۀ
در که است عجیب و شد ایجاد دیگر دوستان از خیلی و منصوری
بهترین فارغ التحصیالن هم سطح که بهترین هایی واقعاً دوره اولین همان
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در که شیرزاد آقای مثال شدند، فارغ التحصیل بودند دنیا دانشگاه های
دوستان و کریمی پور آقای و علیمحمدی مرحوم دارند، حضور اینجا
دارد. کشور بالقوۀ ظرفیت و توانمندی از نشان واقعاً این خُب، دیگر.

طول در که سیاسی تجربۀ مختصر از استفاده با می خواهم حاال
روابط در که بکشم پیش را بحث این داشته ام، کاری ام حیات و زندگی
به کشوری هر بقاست. بحث نظریه ها، آغازین نقطۀ اصوال بین الملل،
که می کنند کارهایی کشورها است. خودش (survival) بقای دنبال
ما است. طبیعی امر یک این و کنند تضمین و صیانت را خودشان بقای
بلکه بقا، فقط نه هستیم، خودمان بقای دنبال به که هستیم کشوری هم
cal- اتخاذ دوم جهانی جنگ از بعد پیشرفت. و توسعه با همراه بقای
رواج پیش اندیشانه یا حسابگرانه سیاست یعنی culated politics
به که است این سیاستگذاری شیوۀ این مهم جنبه های از یکی یافت.
است؛ کمی می کنند تعیین که شاخص هایی و می کنند نگاه کمی مسائل،
می کنند. بنا آن براساس را سیاست و می کنند سنگین و سبک را مسائل
عین در و باشند داشته هم پوشانی است ممکن کشورها شاخص های
متفاوت است ممکن مختلف کشورهای حساس شاخص های حال،
وابستگی است ممکن کشور یک مهم شاخص مثال باشد. یکدیگر از
پیش در حسابگرانه سیاست که کسی خب باشد. نفت به اقتصادی اش
و نقطه، این سراغ می رود شود درگیر کشور آن با بخواهد اگر می گیرد،
و کند تبدیل ضعف نقطۀ به را کشور آن قوت نقطۀ این تا کند چکار اینکه
محصور که کشوری مورد در مثال یا بکند. خودش ارادۀ تسلیم را او بتواند
طوری چه که می کنند حساب می کنند، بررسی دشمنان است، خشکی در
راه های نرود، آنجا به ماشینی نرود، آنجا به قطاری مثال کنند، تحریم
می کنند. تسلیم به مجبور طریق این از را طرف و می بندند، را آنجا
اقدامات عواقب و نتایج شاخص ها، تعیین از پس اینکه، خالصه
طور به ریاضی معادلۀ حل مشابه امر این می کنند. محاسبه را سیاسی
در قیدها دادن قرار با که است (deterministically)دترمینیستیک
این در نظر مورد شاخص های می کنند. محاسبه را دقیق جواب معادله،
شاخص هایی نمی توانند و محاسبه اند قابل و مادی سیاستگذاری، نوع
مقابل در می توانیم ما اما باشند. محاسبه غیرقابل و کیفی جنس از
یا فرامادی یا غیرمادی شاخص های مادی، شاخص های و نقاط این
کشور در شهادت طلبی انگیزۀ همین مثل بگیریم، نظر در هم را معنوی
همۀ شهادت طلبی انگیزۀ این خصوص، به انقالب از بعد دوران در ما.
ایران داخلی سیاسی تحوالت دیگران که وقتی می زد. هم به را معادالت
از چون می شدند، اشتباه دچار همیشه می کردند، تحلیل و ارزیابی را
تحمیلی جنگ موضوع به سخنران اینجا [در بودند. غافل انگیزه این
زمان در یونسکو اجالس های در خود حضور بار دو به و کرد اشاره
جنگ افزود:] و بود ایران علیه خصمانه بسیار جو شاهد که جنگ

جنگ واقعاً بلکه نبود ما علیه صدام جنگ فقط ایران علیه تحمیلی
خلیج کشورهای و عربستان غرب، و شرق بود. ایران علیه جهانی
اوایل در مخالفان می کردند. کمک عراق به همه اروپا و آمریکا فارس،
ماه دو می گفتند بعد است، تمام کار دیگر هفتۀ دو که می گفتند انقالب
است. تمام کال دیگر که گفتند شد، شروع که تحمیلی جنگ و دیگر،
فشنگ و تیر یک نمی توانستیم ما صدام از جهانی حمایت آن برابر در
سری یک بود، خوب نسبتاً ما امکانات اوایل، در بخریم. خارج از
هواپیما قطعات کردن وارد امکان بعداً ولی داشتیم تجهیزات و هواپیما
هنگام هم آمریکا نظامی مستشار هزار چهل نداشتیم، را تجهیزات و
و برده خود با را نظامی دستورالعمل های و بروشورها کشور، از خروج
ارتشی جنگ، شروع در بودند. انداخته کار از را سیستم ها از خیلی
چه خوب، بود. نگرفته شکل کامال هم سپاه و نداشتیم قبل صورت به
می گفت آنها به دشمنان حسابگرانه» «سیاست کرد؟ حفظ را ما چیزی
هم خودمان درون در که کنم اعتراف باید ریخت. خواهد فرو ایران که
کشور و انقالب بقای راز می شود. چه جنگ عاقبت نبودیم مطمئن
به را آنها قطعی محاسبات که عنصری بود، شهادت طلبی عنصر همان
داشته احتماالتی جنبۀ حداکثر آنها سیاست می شود باعث و می ریزد هم
درگیری نوع هر ــــ ایران با درگیری عاقبت نمی دانند هم االن باشد.
این ماست. قوت نقاط از یکی این می شود. چه ــــ جنگ الزاماً نه و
در را ما سیاسی فلسفۀ و کرده ایجاد جدیدی پارادایم شهادت طلبی،
سیر در می توانیم و کنشگریم االن ما است. کرده عوض بین الملل روابط
باشیم. داشته دخالت منطقه ای و جهانی سیاست دینامیک و تحوالت
به استراتژیک عمق یک مذهبی اش منظر از جدا شهادت طلبی روحیۀ
نبود اگر آورده. ارمغان به برایمان امنیت و مصونیت که است، داده ما
گونه این االن یقیناً ناکرده، خدای واداده بودیم ملتی ما اگر حس، این
حاال نبود. جهانی جامعۀ در عزیز گونه این ایران و نبودیم جمع هم دور
چندان گذرنامه مان می رویم که خارج ما آقا بگویند عده یک است ممکن
من است. عزیز دنیا مردم دل در ایران که گفت باید ولی ندارد. اعتبار
در و بودم، جده در اسالمی کنفرانس سازمان کل دبیر معاون سال چهار
مردم که می دیدم می کردم. سفر مختلف اسالمی کشورهای به سمت این
هستید ملتی چه شما می گفتند و می کردند یاد ایران از احترام با همیشه
پیش به همچنان باز محدودیت ها، و تهدیدها و فشارها علی رغم که
اوائل، در مذاکره واسطۀ داشتیم آمریکا با که مذاکراتی در می تازید.
جمهور رئیس اوباما از او بود. قابوس سلطان مشاور اسماعیل صادق
چه هر تعجبم، در ایران ملت این از من بود گفته که می کرد نقل آمریکا
نه انگار باز اینها می آفرینیم، برایشان مشکلی هر می آوریم، فشار ما
صبر چقدر اینها جلو. می روند می کنند. را خودشان زندگی دارند انگار،
می کنی، امتحان چه هر با را ایرانی ها بود گفته اسماعیل صادق دارند.
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ما که غیره و فرهنگی و اقتصادی مشکالت نکن. امتحان صبرشان با
من است. خودمان مدیریت ضعف از هستیم، گریان به دست آن با االن
بدهم، ارائه ایرادی و بی عیب و رنگین بسیار تصویر اینجا در نمی خواهم
در تهدیدها، و فشارها همۀ با سال چهل این در اسالمی انقالب ولی
که کنند سؤال است ممکن عده ای یک حاال است. رفته پیش به مجموع
باشید. فشار و تهدید معرض در همواره که می کنید عمل گونه ای به چرا
برای که زد حرفی کرد، انقالب که ایران نیست. سادگی این به موضوع
یک معروف خبرنگار امان پور کریستین خانم از است. گران بسیار آنها
برایمان را ایران انقالب ایرانی تبار، یک عنوان به تو که کردند سؤال بار
غالم دیگر ما که بوده این ایران انقالب پیام گفت: ایشان کن. تعریف

گفت: چنین انگلیسی به بود. نخواهیم بزرگ قدرت های حلقه به گوش

we are no more the lackies of superpowers.

جهان کشور یک است، مهم خیلی این ببینید خُب است، زیبایی پاسخ که
تصمیم ها می گیرد، تصمیم خودش برای کرده، خودش انقالبی سومی،
تبدیل هم این می گیریم. خودمان برای خودمان غلط، یا درست را،
شهید می زند. هم به را قدرت ها محاسبات که شده مشخصه ای به
احمدی رضایی نژاد، قبیل از هسته ای، شهدای سایر و علیمحمدی،
صیانتِ نماد و گذشتگی خود از این نمادهای واقعاً قشقایی، و روشن،
که کسانی این و اینها نبودند اگر هستند. ما کشور بقای و ماندگاری از
شدند سدی و دادند قرار دشمن مقابل در را خودشان تحمیلی جنگ در
حضور صورت این به اینجا ما االن و نبود ایرانی حاال دشمن، مقابل در
صنعت به ما علمی شهدای خصوص به ما، بزرگوار شهدای نداشتیم.
دادند نفس به اعتماد جامعه به بخشیدند، اعتبار علم دادند، به قداست

کردند. یادآوری را اخالق بشریت به

یعنی نداشته قطعی تأثیر اما داشته اثر تحریم ها ببینید،
که می گویند دائم برسند. مطلوبشان نتیجۀ به نتوانسته اند تحریم کنندگان
صورتی در شد برجام خصوص در مذاکره وارد تحریم ها خاطر به ایران
نامۀ که شدیم مذاکره وارد زمانی ما نبود. تحریم ها خاطر به اصال که
بر مبنی رسید ما وقت جمهوری رئیس به قابوس سلطان از محرمانه ای
نامه این می شناسد. رسمیت به را ایران توسط غنی سازی آمریکا اینکه
به غوغایی هم حاال می کنیم. منتشرش روزی ان شاءاله و هست االن
بحث ... کنند ایجاد مردم دل در هراسی می خواهند و انداخته اند راه
می آید. کمک مان به ما شاخصه های هم باز ولی ... اینها و جنگ
ولی نیستیم. مقایسه قابل طرف با ما کمی شاخصه های برحسب بله،
دارد، تانک دارد، توپ او بله، نیست. تانک و توپ برحسب ما مقایسۀ
فالن داریم، تانک داریم، توپ او مقابل در نمی گوییم ما دارد. موشک
دوباره طرف شده باعث عناصر همین داریم. دیگری عناصر ما داریم،
سیاست حوزۀ در یعنی نشود. یا بشود ما با جنگ وارد آیا کند فکر
که یقین، و قطعیت نه است، احتماالت براساس تصمیم گیری خودشان،

بودند. کرده حمله بود کار در قطعیتی اگر

برگزارکنندگان از خودم سهم به و می کنم بسنده مقدار همین به
پژوهشگاه در همکارانشان و الریجانی دکتر خصوص به مراسم، این
علمی معاونت شنیدم االن می کنم، سپاسگزاری بنیادی دانش های
از هستند. سهیم کار این در هم فیزیک انجمن و جمهوری ریاست
چون عزیزانی نام طریق این از که می کنم تشکر عزیزان این مجموعۀ
علیکم والسالم می کنند. حفظ ما جوانان اذهان در را علیمحمدی شهید

. ا... رحمه و
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گفتید ایران در پایه توسعۀ علوم از شما حضار: از یکی صحبت
خودم من است، بحرانی و جدی بسیار پایه علوم معضل متأسفانه ولی
گذاشتم؛ تئوری فیزیک در را عمرم اینکه از نیستم پشیمان به شخصه
ولی می کنم، کار حتی االمکان هم تعطیل روزهای حتی و دیروقت تا
آدم تعداد این با است. ناعادالنه و سلیقه ای دانشگاه ها در نیرو جذب
است. کم واقعاً ما برای پژوهشگاه سطح در مؤسسه یک عالقه مند،
کار باال انرژی های فیزیک در ما خوب استادان از یکی متأسفانه االن
ندارند. دوست بعضی ها که داشته عقایدی اینکه دلیل به می کند باغداری
به شخصه من که هستیم، عزیز ایران پیشرفت و توسعه فکر در اگر ما
افتخار و می ایستم جانم پای تا ایران برای دارم که اعتقادی با خودم
سبک و عقاید باید هستیم، فکری چنین در واقعاً اگر ولی می کنم.
مردم واقعاً ... وگرنه آنها علمی کار در باشد نداشته تأثیر افراد زندگی
از باید بدهیم ادامه را حرفه ای کار بخواهیم اگر ما ... می روند دارند
دبیر باید بمانیم ایران در اگر و است سختی تصمیم البته که برویم ایران
یا بزنیم مغازه مثال کنیم، آزاد کار کنیم، چاپ کتاب یا باشیم دبیرستان

باشیم. داشته را امکاناتش باید هم آن که کنیم باغداری کار

بنده را. شما صحبت های می کنم تأیید کامال من صالحی: دکتر
نیست. آرمانی و مطلوب شرایط یک االن ما مملکت شرایط گفتم، هم
مفصلی بحث این نیست، مطلوب چرا اینکه حاال است. واقعیتی این
است این من توصیۀ ولی باشد، مطرح می تواند گوناگونی دارد، نظرات
من باشد. عادالنه و منصفانه می شود، مطرح اینجا که بحثی هر که
غلو اهل من می دانند می شناسند مرا که آنهایی بدهم. شعار نمی خواهم
عمل می گویم. اعتقادم روی از می گویم، آنچه هر واقعاً. نیستم شعار و
ریخت. هم به دانشگاه ها اوضاع شد، انقالب ایران در که وقتی می کنم.
جایی به کار شریف صنعتی دانشگاه در دادیم. فراری را استادها بهترین
آن در عمران دانشکدۀ (نام سازه دانشکدۀ رئیس لیسانسه یک که رسید
هشت هفت و بیست شدم دانشگاه آن رئیس وقتی من شد. موقع)
گوش من حرف به بایستی اردالن دکتر مثل بزرگواری استاد بود. سالم
امین، دکتر نصر، دکتر امثال آن قبلی رؤسای که دانشگاهی ادارۀ می کرد!
همه شد. سپرده ساله چند و بیست جوان یک به بودند رضا پروفسور و
دانشگاه در دید. لطمه کمتر صنعتی دانشگاه باز شد. طوری این جا
استادان یکی یکی سراغ می رفت بود، بسته تفنگ دانشگاه رئیس شیراز
فرار یکی یکی . ... هستی طاغوتی شما آقا می گفت مثال آنها به و
چنین ولی نه، بکنید، را کار این بود گفته انقالب می کنید فکر ... کردند
دارد ما انقالب که چیزی اما می افتد. اتفاقات این حال هر به شد.
یعنی است، نقدپذیری اش و اصالح پذیری گذاشت، ارج آن به بایستی
اشتباهاتی داد، رخ زیادی اشتباهات ... می کند اصالح را خودش دائم
. ... می شوند اصالح دارند اما تصمیم گیران، و مسئولین، طرف از

بیش ایران، مکتوب تاریخ ببینید، گذشته، انقالب از سال چهل هم بعد
تاریخ سال هزار سه در سال چهل حاال خب است. سال هزار سه از
بار چند من باشید. داشته نظر در را این نیست، زیادی مدت ایران
دوره سه شما گفتم کردم، توجیه را مسئله طور این سخنرانی ام، چند در
اگر فرهیختگی. و اندکی، با برانگیختگی، ببینید،: بایستی الجرم را
از برانگیختگی این نمی کرد. انقالب که نمی شد برانگیخته ما ملت
و ۴٢ خرداد ١۵ تا داشته ادامه طور همین و شده شروع مشروطه
پیام چون می رسد. انقالب به اینکه تا ... و تهران دانشگاه کشتار

مثالی بگذارید ... است درخشان و روشن بسیار ما آیندۀ
رفتم. آرژانتین به مأموریتی برای ١٣۶٧ سال در من بزنم.
آرزو دیدم. را سنگین، آب جمله از آنها، هسته ای امکانات
مثل ایران، در را سنگین آب بتوانیم روزی که می کردم
را اراک خنداب این بروید حاال ... کنیم تولید آرژانتین،
است. عقب تر ما از سنگین آب در آرژانتین حاال . ... ببنید

کرد، جدا غرب مدار از را ایران مثل مهمی کشور و بود استقالل انقالب
برای ما آیا بود. سنگین خیلی آمریکا خصوص به و غربی ها برای این
کدام هر اینها و فیس بوک و گوگل عایدی داریم؟ اقتصادی ارزش ترامپ
تریلیون یک می گویند گوگل همان است. ایران اقتصاد از بیشتر خیلی
می شود. دالر میلیارد ١۵ بفروشیم، نفت خیلی اگر امسال ما است. دالر
پیچیده ای بسیار مبحث بین الملل سیاست نیست. اقتصاد بحث پس
می آورند، فشار آن به قدر این خاطرش به که دارد جایگاهی ایران است.
مابه اگر نمی آورند؟ فشار دیگر کشورهای یا اندونزی یا پاکستان به چرا
کشورها بقیۀ مثل خب بشویم، گوش به حلقه غالم امانپور خانم قول
یک در که طوطی ای از اگر می شود. درست چیز همه و برقرار آرامش
در یا و باشی طالیی قفس در می خواهی که بپرسید است، طالیی قفس
باشیم. آزاد می خواهیم هم ما باشم. جنگل در می خواهم می گوید جنگل؟
انقالب از قبل ما ببینید، چیست؟ شما پشتوانۀ است. واقعیتی این
می کردیم، تولید میلیون ۶ حدود می کردیم، صادر نفت بشکه میلیون ۵
٣٣ تا ٣٠ می کردیم. صادر میلیون ۵ و می کردیم، مصرف میلیون یک
هزار ٣٠٠ فعال هستیم، نفر میلیون ٨٢ االن داشتیم. جمعیت میلیون
... می کنیم صادر هم باز باالخره ... می کنیم صادر بشکه هزار ۴٠٠ یا
است عالی شرایط که نمی گویم می شود؟ اداره دارد چطوری کشور این
ندهیم برق عراق در همسایه مان به اگر ما کنید. مقایسه شما اما
مشکل ندهیم، دیگری چیز دیگر همسایۀ به اگر می کند. پیدا مشکل
ما کشاورزی تولید می کنیم. تولید را گندممان االن ما می کند. پیدا
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من لذا ناشیگری هایمان. همۀ با است شده تن میلیون سی بیست و صد
طی را بالندگی  دورۀ ما سال چهل این در اما را. مشکالتمان دارم قبول
نرسیده ایم. مطلوب نقطۀ به هرچند می شویم بالنده تر پیوسته و می کنیم
نام به داریم دیگری دورۀ یک برسیم، که بالندگی مطلوب نقطۀ به تازه
یک ایران، کشور که بگوییم می توانیم که است موقع آن فرهیختگی،
به می خواهد. وقت اینها ماست. نظر مورد مطلوبِ جاافتادۀ کشور
و روشن بسیار ما آیندۀ که شما به می دهم قول دارم، که داده هایی اعتبار
کرده ایم. گیر بن بستی در ما ناکرده خدای که نشود تصور است. درخشان
بگذارید بسازیم. خودمان کوشش و تالش با را خودمان آیندۀ باید ما
برای ١٣۶٧ در است. هسته ای فناوری من، دکتری رشتۀ بزنم. مثال
دیدم. را آنها هسته ای امکانات و رفتم آرژانتین به یکساله مأموریتی
می کردم آرزو بود. سوئیس سوتزر کارخانۀ مال سنگینش آب قسمت
کنیم. تولید آرژانتین مثل ایران در را سنگین آب بتوانیم روزی ما که
هر که دوستان و الریجانی دکتر آقای از می کنم دعوت من ... حاال و
خارجی ها اصال را. اراک خنداب این ببینند و بروند خواستند، موقع
حاال واقعا؟ است ایران اینجا می گویند می شوند حیرت زده می آیند که
را هسته ای صنعت است. عقب تر ما از خیلی سنگین آب در آرژانتین
کتاب از کردند؛ استفاده اینترنت از بله، آوردند؛ دست به بچه ها خود
اما کنیم، اختراع را چی همه ما این که نه داشتیم؛ دانشگاه کردند؛ استفاده
فوت اما دادند ما به را  (knowledge)دانش ندادند. ما به را صنعت
می خواندم کتابی پیش سال دو آوردند. دست به بچه ها خود را کار فن و
در را کوانتومی فناوری این که رسید ذهنم به کوانتومی. فناوری دربارۀ
آنهایی گذاشتیم. ملی جلسۀ یک پیش سال یک کنیم. شروع کشور

به ورود کلید که می دانند هستند کوانتومی فناوری موضوع در وارد که
آزمایش اول بایستی شما یعنی است. درهم تنیدگی آزمایش عرصه این
کشور هیچ و اسالمی کشور هیچ من بدهید. انجام را درهم تنیدگی
داده انجام را درهم تنیدگی آزمایش که نمی شناسم را توسعه ای حال در
آزمایش ماه ٨ یا ٧ عرض در بچه ها و دادیم امکانات ما فقط باشد.
بهتر و بهتر دارند را بِل نامساوی االن و دادند. انجام را درهم تنیدگی
آینده ماه چند در انشاءاله داده اند. انجام آزمایشگاه در حاال می کنند.
واقعاً باال. ببریم را درهم تنیدگی این کیلومتری ١۵ و ٧ در می خواهیم
دارند. که متواضعانه ای امکانات همین با می آفرینند افتخار ما بچه های
علمی جامعۀ در خصوص به ما مشکالت االن می فرمایید، که طور همان
اولین می کند گیر دولت وقت هر که گفتند زیبایی به آقا است. زیاد
حقوق ها باالخره است. علوم همین می کند، حذف را آن بودجۀ که جایی
بااین نشود. انجام حاال می گوید را تحقیقات مثال ولی بدهد، باید را

است. روشنی آیندۀ ما آیندۀ که دارم یقین من همه

کوانتومی فناوری عرصۀ وارد گرفتیم تصمیم پیش سال یک
درهم تنیدگی آزمایش باید عرصه این به ورود برای شویم.
جوانان و کردیم فراهم امکانات قدری فقط ما داد. انجام را
حاال و دادند انجام را آزمایش این ماه ٨ یا ٧ عرض در ما
کشور هیچ در کار این می کنند. بهتر را بِل نامساوی دارند

است. نشده انجام توسعه حال در کشور هیچ و اسالمی
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دورۀ در او انتخاب احتمال و ترامپ دونالد دربارۀ حضار از [یکی
می پرسد] جمهوری ریاست بعدی

تهران دانشگاه در سخنرانی یک من پیش سال دو صالحی: دکتر
نکرده شروع را خود کار هنوز و بود شده انتخاب تازه ترامپ داشتم.
تا باشد جمهور رئیس ترامپ که است بهتر ایران برای گفتم من بود.
ببینید، که گفتم داشتم. استدالل من ولی کردند. اعتراض همه کلینتون.
در اما نیست. تفاوتی هیچ ترامپ و کلینتون بین ایران با دشمنی در
است. ترامپ روش از خطرناک تر بسیار کلینتون روش دشمنی، روش
logic of) قدرت منطق با ترامپ خب است. شده اثبات االن این و
خدای من می گفت که فرعون مثل االعلی. ربکم انا می گوید (power
اصال می گوید اروپا به می کند. لفّاظی مکزیک و چین علیه هستم. شما
دارد همه به ... اروپا از بیرون برو می گوید انگلیس به هستید. کی شما
عربستان به می زند. حرف احترام با ما با باز حاال می کند. نهی و امر
فارسی هفته دو ظرف شما نباشم اگر من می گوید و شیرده، گاو می گوید

که می گوید ما به باز حاال می گیرید. یاد

I wanna talk to you

یا است، مهم خیلی این

please call me, this is my phone number.

می کنم. افتخار بودنم ایرانی به من دارد. ما قدرت از نشان واقعاً این

می کند. مقاومت همچنان مشکالت همه این تحمل با ملت این می بینیم
ایستاده همچنان اما است، تأسف بار بسیار اقتصادی شرایط هرچند
معلوم هم هنوز شد عوض چیز همه شد، گران کمی نان سودان در است.
قول به می کنند. درک مردم اینجا در ولی ... است خبر چه االن نیست
کردیم اشتباه ما کجا می دانند می کنند. جدا هم از را ناسره و سره معروف
االن دهیم. هم دست به دست باید ما می کنند. اذیت دارند آنها کجا
مقابل در باشد ما قدرت عنصر یک می تواند ملی انسجام که است وقتی
و لفاظی با آنها کند. مأیوس را آنها می تواند همزبانی و همدلی آنها.
برسند مقاصدشان به هزینه بدون می کنند سعی پورت و هارت سیاست
کجا تا بدانیم و کنیم عمل هوشمندانه باید ما ولی است طبیعی امری که
این بگیریم. مناسب زمان در مقتضی تصمیم باالخره کجا و برویم، جلو
می شود. اتخاذ انشاءاله مناسبش زمان در مقتضی تصمیم است. مهم

والسالم. نمی شوم. عزیزان شما اوقات مصدع این از بیش دیگر من

شد. اعطا آنها به برندگان جوایز صالحی، دکتر سخنان از پس
آنها دکتری رساله های چکیدۀ و برندگان این با آشنایی برای مطالبی

می آید. ادامه در

جایزه برندگان با آشنایی

باالکان جوادی محمد

سلماس ،١٣۶٧ متولد

تحصیالت

١٣٩١؛ ارومیه، دانشگاه هسته ای، فیزیک کارشناسی
دانشگاه ناتکنولوژی، و نانوفیزیک گرایش فیزیک، ارشد کارشناسی

١٣٩٣؛ تهران،
.١٣٩٧ تهران، دانشگاه جامد، حالت فیزیک دکتری

عبدی. یاسر رساله: راهنمای استاد

دکتری رسالۀ چکیدۀ

منظور به فلزی اکسید ناآراستۀ ساختارهای در الکترون ترابرد
فوتوولتاییک. و نوری قطعات در استفاده

الکترون ترابرد تجربی و نظری مختلف جنبه های بررسی به رساله این در
مطالعات در پرداخته ایم. فلزی اکسید ناآراستۀ نانوساختارهای در
فرایند شبیه سازی منظور به تک ذره ای جدید الگوریتم یک ابتدا نظری،
از استفاده با سپس است. شده معرفی ناآراسته مواد در الکترون ترابرد
اکسید نانوذرات از متشکل شبکه های در بار ترابرد فرایند الگوریتم این
ناآراستگی های از ناشی تأثیرات مطالعۀ به و کرده شبیه سازی را فلزی
اول بخش در پرداخته ایم. الکترون ترابرد روی بر فضایی و انرژی
نیز و نانوساختار خورشیدی سلول های ساخت به تجربی، پژوهش های
دی اکسید متخلخل نانوساختارهای بر مبتنی فرابنفش آشکارسازهای
فرایند بخش، این در کرده ایم. اقدام محدود جانبی ابعاد با تیتانیوم
ــ پرواز زمان  بار، استخراج اندازه  گیری های کمک به الکترون ترابرد
مورد تجربی طور به گذرا فوتوجریان ــ پرواز زمان  و گذرا فوتوولتاژ
ولتاژهای در که می دهند نشان ما نتایج است. گرفته قرار واکاوی
متخلخل میکرونوارهای در الکترون پخش طول ،۵٠٠ mV از باالتر
پیوسته الیۀ در الکترون پخش طول برابر سه الی دو تیتانیوم دی اکسید
مبتنی سلول های در توان تبدیل بهرۀ آن سبب به که است TiO٢

نانوساختار سلول های به نسبت شبه دوبعدی متخلخل ساختار های بر
اول بخش در همچنین می دهد. نشان افزایش درصد ١٣ تا معمولی
پاسخ دهی پایین حد که است شده داده نشان تجربی پژوهش های
تابشی شدّت در TiO٢ معمولی الیۀ بر مبتنی فرابنفش آشکارسازهای
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از متشکل آشکارسازهای پاسخ دهی پایین حد و ٣٠٠ µWcm−٢

از می باشد. ١۵ µWcm−٢ تیتانیوم دی اکسید شبه یک بعدی نوارهای
شّدت های آشکارسازی برای فلزی اکسید شبه یک بعدی مواد از رو این 
پژوهش های دوم بخش در برد. بهره می توان فرابنفش تابش کم بسیار
اکسید نانوسیم های اپتوالکترونیکی و الکتریکی رفتار بررسی به تجربی
پدیده هایی جایی که پرداخته ایم (AC) متغیر جریان حوزۀ در روی
مقاومت (افت مثبت نوری رسانش از نوری رسانندگی گذار همچون
تحت مقاومت (افزایش منفی نوری رسانش به نور) تابش تحت
اساس بر می کند. بروز فلز فاز به عایق فاز گذار نیز و نور) تابش
نوری برانگیختگی های به روی اکسید نانوسیم های پاسخ ما، مشاهدات
سیستم (AC جریان (فرکانس رانش فرکانس از متأثر شدیداً گرمایی و
مشخصه فرکانس یک وجود از نشان ما اندازه گیری های نتایج است.
نانوسیم ها مقاومت آن از پایین تر فرکانس های در که دارد بحرانی یا
در می برد. سر به عایق فاز در سیستم و کرده افت نور تابش تحت
تحت نانوسیم ها مقاومت مشخصه، فرکانس از باالتر فرکانس های
در دارند. (رسانا) فلزی فاز نانوسیم ها نیز و یافته افزایش نور تابش
آن  گذار  اساس بر که است شده تدوین نظری مدل یک بخش این
گذار از نشانه هایی واقع در فلز فاز به عایق فاز گذار و نوری رسانندگی
سطحی رسانش به (کپه ای) حجمی رسانش از الکتریکی رسانندگی
موقعیت سنج های ساخت به تجربی پژوهش های سوم بخش در است.
دی اکسیدتیتانیوم/دی سولفیدمولیبدن/ ساندویچی ساختار های بر مبتنی
پیوندگاه بر مبتنی موقعیت سنج های نیز و گرافین کاهیده اکسید
داده نشان بخش این در پرداخته ایم. اُرگانیک-غیراُرگانیک هیبریدی
TiO٢/MoS٢/RGO ساندویچی ساختار الکتریکی رفتار که می شود
مالحظه ای قابل طور به قرمز مادون نور جایگزیدۀ تابش از متأثر
می دهد نشان ما اندازه گیری های نتایج همچنین می کند. تغییر
PEDOT:PSS/n-Si اُرگانیک-غیراُرگانیک هیبریدی پیوندگاه که
می باشد ١٠۶ mV/mm باالی بسیار جانبی فوتوولتاژ حساسیت دارای
موقعیت سنج های در شده گزارش حساسیت های بزرگترین از یکی که

است. اپتیکی

یگانه محمد

تبریز ،١٣۶٠ متولد

تحصیالت

١٣٨٢؛ تبریز، دانشگاه فیزیک، کارشناسی
تبریز، دانشگاه لیزر، گرایش مولکولی، اتمی فیزیک ارشد کارشناسی

١٣٨۴؛
زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه اپتیک، فیزیک دکتری

.١٣٩۵
رسولی. سیف اله رساله: راهنمای استاد

دکتری رسالۀ چکیدۀ

اپتیک در ماره تکنیک کاربرد و ماره فریزهای ساختار در تکینگی
تکینگی

یکی است. نورشناسی علم جدید و داغ شاخه های از تکینگی اپتیک
چرخان باریکه های از استفاده و تولید حوزه، این مهم موضوعات از
رساله، این در فازند. تکینگی دارای باریکه ها این موج جبهۀ است.
تولید روش های از برخی به باریکه ها، از دسته این کلی معرفی از پس
و ساختاری تکینگی دارای توری های از همدوس نور پراش ازجمله آن،
ناهمگن ناهمسانگردی با ناهمسانگرد محیط های از نور عبور همچنین
روش از می پردازیم. فازی فضایی تحریرگر از استفاده و  (کیوپلیت) 
شیب اندازه گیری برای جدیدی و قدرتمند روش که ماره ای انحراف سنجی
و شده ایجاد موج جبهۀ تکینگی ارزیابی برای است،  نوری باریکه های

می کنیم. استفاده آن تغییرات

تکنیک از استفاده با مختلف توری های ساختار تکینگی بررسی
نقش به توجه با همچنین است. رساله این اهداف از دیگری بخش ماره
چرخان، باریکه های تولید در ساختاری تکینگی دارای توری های فزایندۀ
شده معرفی تکینگی دارای دوره ای ساختارهای با جدیدی توری های

است.

ساختارهایی، چنین از ناشی ماره الگوهای بررسی به منظور
شده معرفی ساده ای عین حال در و جامع، قدرتمند، بسیار فرمول بندی
الگوهای از وسیعی گسترۀ مطالعۀ شامل هم آن، کاربردهای که است
دارای توری های شامل هم و شبکه ای نقص بدون شبه تناوبی و تناوبی

است. شبکه ای نقص
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(١٣٢۶-١٣٩٨) کالنتری ایرج

توانا مدرسی و شاخص منطقدانی وی درگذشت. شیکاگو در ١٣٩٨ خرداد ١٢ روز در ریاضی، منطق برجستۀ استاد کالنتری، ایرج
است. داشته همکارانش از بسیاری و دانشجویان از نسل چند بر ماندگاری تأثیر و ریاضی منطق در فراوان دستاوردهای که بود

را فیزیک و ریاضیات کارشناسی مدرک رفت. آمریکا به متوسطه تحصیالت از پس ،١٣٢۶ سال در تهران متولد کالنتری، ایرج
دکتری دورۀ و کرد دریافت کُرنل دانشگاه از کاربردی ریاضیات در را ارشد کارشناسی مدرک و ریورفالز در ویسکانسین دانشگاه از
(WIV) غربی ایلینوی دانشگاه در بعد سال چهل تا ١٣۵٧ سال از وی گذراند. دانشگاه همین در نیز را ریاضی منطق در خود
نیز را دانشگاه آن فلسفۀ و ریاضیات بخش ریاست شد، بازنشسته که گذشته سال تا ١٣٧٨ سال از و بود تحقیق و تدریس مشغول

داشت. برعهده
پژوهشی مقاالت آنالیز) در و توپولوژی در محاسبه پذیری خصوص به (محاسبه پذیری، تخصصی اش عالئق حوزۀ در کالنتری دکتر
الهام بخش مدرسی داشت. عالقه تدریس به بسیار وی گرفت. تعلق او به افتخاراتی و جوایز آنها خاطر به و کرد منتشر ارزشمندی
و علمی همایش های برگزاری و پژوهشی و آموزشی مدیریت در بیاموزد. شاگردانش به را تفکر از نوینی شیوۀ می کوشید که بود

بود. کارامد و کوشا نیز تحقیقانی
و جبر، منطق، «کنفرانس داشت: فعال مشارکت بنیادی دانش های پژوهشگاه در مهم همایش دو برگزاری در کالنتری دکتر
کمک به ویراستاری از پس همایش دو هر مقاله نامه های .(١٣٨۶ (سال «٢٠٠٧ آی پی ام، منطق «کنفرانس و (١٣٨٢ (سال حساب»

است. رسیده چاپ به بین المللی داوران

... نفرات بعضی یاد

خسروشاهی غالمرضا

پژوهشگاه پیشکسوت استاد

(١٩٧٠ /١٣۵٠) آمریکا کُرنل دانشگاه در من تحصیالت آخر سال در
شعبۀ از تکمیلی، تحصیالت دانشجوی عنوان به کالنتری، ایرج که بود
در بود. پرشوری جوان آمد. کُرنل به ریورزفالز در ویسکانسین دانشگاه
دکتری دانشجوی که ایرانی یک با دواطاقه آپارتمانی در من زمان آن
دنبال من و رفت آنجا از و کرد ازدواج دختری با او بودم. هم منزل بود
امکان پذیر برایم کرایۀ خانه دالر ١٣٠ پرداخت چه می گشتم هم اطاق

برطرف موقتاً مشکل و شدیم هم خانه و آمد ایرج خوشبختانه، نبود.
را خانه آن و کرد ازدواج هم ایرج بعد، چندی روزگار، قضای از شد.
خودم برای اطاقی باید افتادم. مخمصه در دوباره من و کرد ترک ناگهان
ساختمانی می دادم. اجاره قرارداد، مدت پایان تا را آپارتمان و می یافتم
واقع بزرگی نسبتاً گورستان کنار در بود واقع آن در من آپارتمان که
می آمد. حساب به منفی امتیاز ساختمان آن برای خود این و بود شده
کمال با دادم. گهی آ آپارتمان دادن اجاره برای ناچار به و ناامیدی با
آپارتمان چانه زدن بدون که شدند پیدا اروپایی شوهری و زن ناباوری،
کردن اجاره به اشتیاق قدر این چرا پرسیدم احتیاط با کردند. اجاره را
گورستان کنار در همیشه باید من زن گفت اروپایی مرد دارید. اینجا
این به است! عاقالنه ای فکر چه رسید نظرم به بعدها کند. زندگی
بعد ایرج البته می شود! انجام کمی زحمت با متوفی دفن و کفن ترتیب،
معذرت بود کرده ترک ناگهان را خانه که این از اندی، و سال بیست از

کرد. خواهی
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(یعنی بعد سال دو شدم. ایران عازم و گرفتم را دکترایم بعد سال من
در ونکوور به ریاضیدانان بین المللی کنگرۀ در شرکت برای (١٣۵٣ در
در رازلین همسرش با ایرج زدم. کُرنل به سری آنجا از و رفتم کانادا
فرصت برای نیز که معروف،  منطقدان ،(Nerod) نرود استادش خانۀ
داد. جا آنجا را ما و بود کرده اتراق بود، رفته آنجا از موقتاً مطالعاتی
موقع، آن در است. شده پرعاطفه تر و آرام تر خیلی ایرج رسید نظرم به
و گودل از مرتب و بود ریاضی منطق دکتری تحصیل مشغول ایرج

می داد. سخن داد و...، تارسکی

بنده و شد انقالب هم بعد کردم؛ پیدا گرفتاری هایی ایران در بعدها
اما کردم. پیدا مختلف مشغولیت های دوستان و همکاران بقیۀ مثل هم
تهران در بار دو باالخره و کُرنل شیکاگو، مکمب، در را ایرج من بعدها،
و استوارتر، متحمل تر، داناتر، را او می داد، رخ مالقاتی که بار هر دیدم.
می کرد. فرق دیدم تهران در را او که باری دو این اما می یافتم. مهربان تر
آی پی ام در ریاضی منطق در کنفرانسی شد قرار ١٣٨٢ سال در وقتی
که کردم رجوع عنایت علی دکتر و کالنتری دکتر به من کنیم، برگزار
آنها بودند. کادمیک آ به غایت و حرفه ای به غایت منطقدانانی دو، هر
با کنفرانسی کشور، مقیم منطقدانان از منیری مجتبی دکتر همکاری با
و کردند برگزار حساب» و جبر، «منطق، عنوان با علمی کیفیت بهترین
من رساندند. سرانجام به پیگیری و دقت با را مقاالت ویرایش سپس
ادیتورها میان بحث و ویرایش مشکالت جریان در گاهی فرایند، این در
تلفن من به هفته هر ایرج گاهی می گرفتم. قرار مجتبی) و علی و (ایرج
و انسانی شأن به بیشتر کردم، فکر باره این در بیشتر که بعدها می کرد.
پی بردم او مدیریتی قدرت و انسان ها، با روابط در او دقت ایرج، علمی
فرهیخته ای و شریف انسان می ستودم. را او صمیمیت و صداقت و
کنفرانس یک برگزاری در ایرج ،١٣٨۶ سال در هم، دیگر بار یک بود.
ولی ندیدیم. را همدیگر دیگر بعداً داشت. مشارکت آی پی ام در منطق
هم برای کرد. پیدا بیشتر صفای و عمق روز هر ما مکاتبه ای دوستی
نمی نوشت من برای خود بیماری از می نوشتیم. محبت آمیزی ایمیل های
رمان کتاب چند بود خواسته من از اواخر در ایمیلش. آخرین در جز
کتاب ها ارسال از تشکر برای که ایمیلی در و بفرستم برایش فارسی
من و می گذرد سرعت به روزها نشده. بهتر من «حال نوشت: فرستاد،
خانه از است ماه چهار تقریباً هستم. رفتن راه قدم چند حسرت در
خیلی من برای عبارات این که ندیده ام» را خورشید و نرفته ام بیرون

بود. جانسوز

سوگوار الی االبد را بازماندگان آنها مرگ که هستند انسان هایی
درد. و دریغ ... من برای است جنس این از ایرج مرگ و می کند،

کالنتری ایرج یاد به

عنایت علی
سوئد گوتنبرگ، دانشگاه

و دارد سی وچندساله سابقۀ کالنتری ایرج دکتر با من دوستی و آشنایی
در کرد. خواهم اشاره او به کوچکش نام با بیشتر متن این در بنابراین
برمنطق تمرکز با که روزه یک همایشی در ما هردویِ ١٣۶٢ سال بهار
کرده شرکت بود شده برپا ایلینوی دانشگاه شیکاگوی شعبۀ در ریاضی
درشعبۀ ریاضی منطق دکتری دورۀ دانشجوی موقع آن در من بودیم.
دیدار آن از پیش سال شش او ولی بودم ویسکانسین دانشگاه مدیسونِ
مالقات، این از قبل بود. گرفته کُرنل دانشگاه از را دکتری اش مدرک
بود. کرده جلب را توجهم او ایرانی اسم و بودم دیده را او علمی مقاالت
دیدارش مشتاق و می شناختم که بود معاصری منطق دان ایرانی تنها او
و آداب مبادی و جدّی که بود این مالقاتمان از اولم برداشت بودم.
انگلیسی به هم با که می داد ترجیح که نکته این و است، دیرجوش
من زمان آن در که شدم متوجه بعدها بود. عجیب برایم کنیم صحبت
ایران که بود سال هفده او ولی بودم دور ایران از که بود سال شش فقط
موقع درآن که شهری در و آمریکایی همسر با زندگی و کرده، ترک را
او روزمرۀ زندگی در فارسی برای جایی ، بود ایرانی اش تنها او شاید

نمی گذاشت. باقی

همدیگر باز بودم دکتری ام پایان نامۀ اتمام ُشرفِ در که بعد دوسال
آن در دیدیم. ایندیانا) (درایالت نُتردام دانشگاه در همایشی در را
کرد تشویقم هستم دانشگاهی کار دنبال به که شد متوجه وقتی دیدار
Western) غربی ایلینویِ دانشگاه به را کارم درخواست مدارکِ که
سال از او که (Macomb) مکُمب شهر در (Illinois University
در هم من که نگذشت دیری و بفرستم؛ بود کار به مشغول ١٣۵٧درآنجا
که بود اینچنین و شدم کار به مشغول استادیار عنوان به دانشگاه همان
طول در آمد. فراهم هم با ما شخصی و حرفه ای عمیق تر آشنایی زمینۀ
من به ــ حرفه ای نه و ــ شخصی دالیل به دانشگاه آن در من اقامت
اکنون ولی شد تحصیلی سال یک به محدود دوره این و گذشت سخت
ایرج با من آشنایی شیرینی به دوران آن سختی می نگرم گذشته به که
بود دوران همین در اتّفاق برحسب می ارزید. کردم کسب که تجاربی و
که یافتم را خسروشاهی غالمرضا دکتر با آشنایی ارزشمند فرصت که
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زمان از که ایرج، خود دیرینۀ دوست با تا بود آمده مکُمب به روزی چند
در کند. تازه دیداری می شناختند، را همدیگر کُرنل دانشگاه در تحصیل
نحوی به و می شکفت ایرج لگ از گل خسروشاهی، دکتر با دیدارهایمان

می شد. زنده سر و بشّاش داشت تازگی من برای که

تدریس در چه کالنتری، ایرج دکتر  کاریِ وجدانِ و دقّت، هوشمندی،
بود. شده محرز مکُمب در او دانشگاهی همکاران بر تحقیق، در چه و
در را جوانترها ما و بود حواس جمع و ورزیده مدیری این، بر عالوه
جنبه های مکُمب دوران در می کرد. راهنمایی به خوبی مختلف زمینه های
با گسترده اش و عمیق رابطۀ مثل شد، آشکارتر برایم شخصیتش ایرانی
همدیگر ضمناً ما سنّتی. موسیقی به عالقه اش و نزدیک، و دور خانوادۀ
می شد برگزار او منزل در بیشتر که هفته آخر منظم دوره های در را
دنیا به هنوز لیو پسرش و بود خردسال سارا دخترش موقع آن می دیدیم.
دانشگاهیان از نفر پانزده تا ده حدود معموال جلسات این در بود. نیامده
مثال کنیم. صحبت زمان و زمین از که بود فرصتی و می کردند شرکت
فلسفه به و می شد شروع علوم و منطق و ریاضیات از بحث گاهی
ظرایف به باالخره و می شد کشیده حقوق و سیاست و انسانی علوم و
و دقّت با اینکه از پس ایرج معموال جلسات این در می انجامید. لغَوی
وارد طنز و جدّ از مخلوطی با بود کرده گوش را دیگران حرف حوصله
در چشمگیری مهارت او می کرد. مطرح را خود نظرات و می شد گود

می داد. جلساتمان به خاصی شیرینی که داشت بحث ته و سر بستن

یکدیگر فقط و شد کم بسیار تماسمان متأسفانه مکُمب ترک از پس
ولی می دیدیم. آمریکا در ریاضی کنفرانس های در چندی از هر را
(پژوهشگاه تحقیقات مرکز دعوتِ منی به ١٣٨٢ سال در روال این
همایش برگزاری به کمک و شرکت برای ما از بنیادی) دانش های
منظم تماس های به را خود جای حساب»، و جبر، «منطق، بین المللی
سرزمین به مدید مّدت های از پس ایرج که شد باعث کنفرانس این داد.
شود هم صحبت و همنشین قدیم دوستان و خانواده با و بازگردد مادری
از جدیدی نسل با او همکاری و آشنایی مغتنم فرصت این، بر عالوه و
دکتر شود. فراهم ریاضی منطق رشتۀ در ایرانی محققان و دانشجویان
عهده به را ریاضیات پژوهشکدۀ ریاست زمان آن در که خسروشاهی
به و حساب» و جبر، «منطق، همایش موفقیت در کلیدی نقش داشت
بیدریغ حمایت و تشویق با ضمناً، کرد. ایفا ایران به ایرج سفر در ویژه
همایش در که را مقاالتی مجموعۀ من و منیری مجتبی دکتر و ایرج او،
نموده ویراستاری بین المللی داوران کمکِ به و جمع آوری، بود شده ارائه
Lecture) منطق» «درسنامه  های معروف درسریِ را کار حاصل و
Associa-) نمادین منطق انجمن نظر زیر که (Notes in Logic
در «منطق عنوان با می شود، تهیه (tion for Symbolic Logic

کردیم. منتشر ١٣٨۴ سال در (Logic in Tehran) تهران»

فوق الذکر سفر شیرین خاطرات از یکی که می کنم اضافه هم را این
چشم نوازِ موزۀ از همایش خارجی مهمانان بازدید ایران، به ایرج و من
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به وقتی بودیم رفته فرش موزۀ به گروه آن با که هم ایرج و من بود. فرش
لمفص توضیحاتِ ترجمۀ در بایستی ما از یکی که فهمیدیم رسیدیم آنجا
و شویم پیشقدم انگلیسی به مختلف فرش های موردِ در موزه راهنمایِ
و حوصله و عالقه با ایرج دهیم. پاسخ خارجی مهمانان پرسش های به
با و گرفت عهده به را مسئولیت این ندارم سراغ خود در من که دقتی
و هنری توصیفات می درخشید چشمانش برقِ در که افتخاری و غرور
و کرد ترجمه خارجی مان مهمانان برای موبه مو را موزه راهنمایِ تاریخی
توضیحات این بر داشت ایرانی فرش مورد در خود که دانشی با ضمناً

برآمد. مهمان نوازی عهدۀ از احسن نحوِ به خالصه و افزود

و من از دیگر بار بنیادی دانش های پژوهشگاه ١٣٨۶ سال در
دیگری موفّق بین المللی همایش برگزاری به کمک و شرکت برای ایرج
برکت به کرد. دعوت ایران به (IPM Logic Conference 2007)
با هم فکری و هم صحبتی از و ببینم تهران در را او توانستم همایش آن
من و ایرج بار این و بود پربار و موفّق هم همایش این برم. بهره او
داوران کمکِ با و یکدیگر، همکاری با را شده ارائه مقاالت مجموعۀ
«مجلۀ معتبر مجلۀ از ویژه ای شمارۀ در و نموده ویراستاری بین المللی،

Annals of Pure and Applied) کاربردی» و محض منطق
رسید. چاپ ١٣٨٨به سال در که کردیم ارائه (Logic

شرکت برای که دیدم، ١٣٨٧ سال زمستان در در را ایرج بار آخرین
شهر به نمادین منطق انجمن و آمریکا ریاضی انجمن مشترک همایش در
دکتر و کالنتری بهمن دکتر برادرش اتّفاق، حسن از بود. آمده واشنگتن
همسرم و من به این و داشتند شرکت همایش این در هم منیری مجتبی
و منیری دکتر و کالنتری برادرانِ میزبانی افتخارِ شبی که داد فرصت
«منطق، همایش مدعوین از یکی (که فیِسر آلبرت دکتر هلندیمان همکار
به نشدنی، فراموش شب آن در باشیم. داشته را بود) حساب» و جبر
دلنشین نغمه های و بود کرده تهیه همسرم که ایرانی لذیذِ غذاهای کمکِ
انگارنه انگار و می چرخید ایران دور به صحبتمان بیشتر ناظری، شهرام

هستیم. آمریکا متّحده ایاالت پایتخت در که

معلمی فرهیخته، دانشمندی خانواده دوست، مردی کالنتری ایرج
یاد ولی بود، خواهد خالی همیشه جایش بود. شفیق رفیقی و دلسوز،

ماند. خواهد پایدار او ارزشمند آثارعلمی و ارجمند شخصیت
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بیگی ابوالفتح سلمان

ریاضی رشتۀ در ١٣٩٨ ابوریحان جایزۀ برندۀ

به جوایزی اعطای با ساله هر ایران اسالمی جمهوری علوم فرهنگستان
شیمی، فیزیک، (ریاضیات، پایه علوم رشته های برجستۀ پژوهشگران
از برنامه این می کند. تجلیل آنها از زمین شناسی) و زیست شناسی،
اجرا بیرونی» ابوریحان بزرگداشت «روز مراسم در سال هر ١٣٩۴ سال
هر از نفر (یک جایزه برندگان فرهنگستان، پایۀ علوم گروه می شود.
(زیر جوان برجستۀ پژوهشگران میان از را پایه) علوم رشته های از یک
در برمی گزیند. باشند دکتری مدرک و ایرانی ملیت دارای که سال) چهل
در ابوریحان جایزۀ شد، برگزار ١٣٩٨ خرداد ٣٠ روز که امسال مراسم
علمی هیئت عضو دزفولی بیگی ابوالفتح سلمان دکتر به ریاضی رشتۀ
پژوهشگاه از پژوهشگرانی نیز قبال شد. اهدا ریاضیات پژوهشکدۀ
نصیری میثم ،(٩۴ سال (فیزیک، فرزان یاسمن شده اند: جایزه این برندۀ

.(٩٧ سال (ریاضی، افتخاری ایمان و ،(٩۶ سال (ریاضی،

Peter) شور پیتر نظر زیر را دکتری رسالۀ بیگی ابوالفتح سلمان
یک تا ١٣٨٨ سال از و گذراند آمریکا در ام.آی.تی دانشگاه در (Shor
(کلتک) کالیفرنیا فناوری مؤسسۀ در پسادکتری پژوهشگر بعد، سال
همکاران جمع به پسادکتری پژوهشگر عنوان به ١٣٨٩ سال از وی بود.
علمی هیئت عضو ١٣٩٣ سال در و پیوست ریاضیات پزوهشکدۀ علمی

شد. پژوهشکده

جایزه اعطای مراسم در بیگی ابوالفتح سخنرانی متن

کاری زمینۀ دانستید. جایزه این دریافت سزاوار مرا که متشکرم خیلی
این است. کوانتومی اطالعات نظریۀ و کوانتومی محاسبات نظریۀ من

است، بین رشته ای شاخۀ یک برمی آید آن اسم از که همان طور مبحث،
توضیح کمی می کنم سعی من فیزیک. و کامپیوتر، علوم ریاضی، بین
تغییر را محاسبه مفهوم از ما درک فیزیک، از ما تلقی چرا که بدهم

چیست. شاخه این غایی هدف اینکه بعد و می دهد

پالنک کار با گذشته قرن اوایل از که بود شاخه ای کوانتومی مکانیک
اینشتین آن از بعد آمد. وجود به سیاه جسم تابش مسئلۀ مورد در
پالنک ایده های از برگرفته که داد انجام فتوالکتریک اثر مورد در تحقیقی
تحقیقات طی بعد و بودند کوانتومی فیزیک اولیۀ کارهای دو این بود.
کوانتومی مکانیک ٣٠ دهۀ اوایل و ١٩٢٠ دهۀ در خصوص به بعدی
را اطراف محیط فیزیک از ما درک کوانتومی مکانیک شد. پایه ریزی
مکانیک احتماالتی ذات زمینه این در بارز مثالی می کند. زیرورو کامال
و سکه پرتاب مسئلۀ به مطلب این شدن روشن برای است. کوانتومی
کنیم. فکر می شود خط یا شیر مساوی احتمال با پرتاب حاصل اینکه
خط یا شیر حاصل کنیم، نگاه مسئله این به کالسیک صورت به اگر
نسبت مسئله این جواب که چون صرفاً نیست. احتماالتی سکه آمدن
اطراف، محیط دمای سکه، ابعاد و جنس مثل آن، اولیۀ شرایط به
حساس بسیار می آید، فرود سکه که محلی فیزیکی خواص و باد شدت
با ما دلیل همین به است. سخت بسیار مسئله این تحلیلی حل است،
مساوی احتمال با سکه پرتاب حاصل که می گوییم جواب زدن تقریب
با نیست. واقعیت از دور که تقریبی البته و بود خواهد خط یا شیر
احتمال نام به چیزی کالسیک، فیزیک در که می کنم کید تأ حال این
همۀ اگر نیست. احتماالت از نشانه ای نیوتن، معادالت در ندارد. وجود
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بدهیم نیوتن معادالت به و کنیم محاسبه دقیق را مسئله اولیۀ شرایط
بودن خط یا شیر جواب بود) خواهد پیچیده ای بسیار مسئلۀ البته (که
کوانتومی مکانیک در ولی شد، خواهد مشخص کالسیک مکانیک طبق
را مسئله اولیۀ شرایط همۀ اگر حتی کوانتومی مکانیک در نیست. چنین
انجام را شرودینگر معادالت پیجیدۀ بسیار محاسبات بتوانیم و بدانیم
پرتاب حاصل بودن خط یا شیر قطعیت با نمی توانیم هم باز دهیم،
دنیای از را ما درک کوانتومی فیزیک بنابراین کنیم. پیش بینی را سکه
کوانتومی بافتاری ویژگی دیگر، مثال است. داده تغییر کامال اطرافمان
پرسیده آن در سؤال آن که بافتی به سؤال یک جواب می گوید که است
چیزی چنین کالسیک فیزیک در که صورتی در است. مربوط می شود
انجام اخیر سال های در که آزمایش هایی باالخره و است. تصور غیرقابل
سال در کوانتومی ناموضعیت با ارتباط در که آزمایشی خصوص به شد،
کالسیک ما اطراف محیط فیزیک که دادند نشان گرفت، صورت ٢٠١۵

است. کوانتومی فیزیک آن، توصیف برای کاندید بهترین و نیست

محاسبه با ارتباطی چه کوانتومی فیزیک که است این سؤال حال
می کنیم، استفاده آن از روزمره طور به ما که رایانه ای که کنید توجه دارد.
همانطور البته (که است شده ساخته کالسیک الکترومغناطیس براساس
اگر که است این سؤال حال است). واقعیت از تقریبی صرفاً شد گفته که
هر یا و کوانتومی الکترومغناطیس از کالسیک، الکترومغناطیس جای به
چه کنیم، استفاده کامپیوتر ساخت برای دیگری کوانتومی فیزیک تئوری

پرسید. هم اطالعات مخابرۀ مورد در می توان را سؤال همین می شود.
انجام قابل معمولی رایانه های روی که کارهایی که است این سؤال
کوانتومی فیزیک براساس که رایانه ای روی پیاده سازی قابل آیا است،
بهره وری با را کارها این می توان احیاناً و هست، هم است شده ساخته
رایانۀ ساخت ایدۀ ١٩٨٢ سال در فاینمن بار اولین داد. انجام بیشتری
شرودینگر معادلۀ حل که است این در نکته کرد. مطرح را کوانتومی
است مشکلی بسیار مسئلۀ کلی حالت در نیوتن) معادۀ کوانتومی (نسخۀ
یک روی کوانتومی سیستم یک حاالت پردازش و ذخیره که دلیل این به
وقتی و دارد زیادی زمان به نیاز کالسیک) صورت (به معمولی رایانۀ
امکان پذیر عمال کار این می شود، بزرگ کمی کوانتومی سیستم آن انداۀ
از کالسیک، رایانۀ جای به کار این برای که بود این فاینمن ایدۀ نیست.
صورت به را کوانتومی سیستم آن حاالت کنیم. استفاده کوانتومی رایانۀ
پردازش را آنها کوانتومی صورت به همچنین و کنیم ذخیره کوانتومی

بود. کوانتومی رایانۀ ساخت اولیۀ ایدۀ همان این کنیم.

در کوانتومی اطالعات نظریۀ و کوانتومی محاسبات نظریۀ شاخۀ
و ساخت امکان بررسی آن هدف و آمد وجود به فاینمن ایدۀ ادامۀ
با مخابره) و محاسبه از (اعم اطالعات پردازش چالش های بررسی
من تحقیقاتی شاخۀ خاص، طور به است. کوانتومی فیزیک از استفاده
وجود به راستا این در که است کامپیوتری علوم و ریاضی مسائل بررسی

■ می آیند.
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٢٠١٩ آبل جایزۀ برندۀ اولنبک، کارن

سیدعلی رضا

ریاضیات پژوهشکدۀ

بازنشستۀ استاد (Karen Keskulla Uhlenbeck) اولنبک کسکوال کارن به را ٢٠١٩ آبل جایزۀ نروژ ادبیات و علوم فرهنگستان
به آبل جایزۀ اهدای دلیل است. شده نائل جایزه این دریافت به که است زنی نخستین وی کرد. اهدا آمریکا، آستین، در تکزاس دانشگاه
اساسی تأثیر و انتگرال پذیر، سیستم های و پیمانه ای نظریۀ هندسی، جزئی دیفرانسیل معادالت در او پیشگامانۀ «دستاوردهای اولنبک،

است. شده عنوان ریاضی» فیزیک و هندسه، آنالیز، بر او تحقیقات
هر ٢٠٠٣ سال از و شد نهاده بنیان ٢٠٠٢ سال در ــــ نوزدهم قرن در نروژی بزرگ ریاضیدان آبل هنریک نیلس نام به ــــ آبل جایزۀ
برندگان میان در است. گرفته تعلق داشته، ریاضیات در ماندگاری و عمیق تأثیر آنها دستاورد که پیشکسوت ریاضیدان دو یا یک به سال
پیردلین، سمردی، آندره میلنر، جان گروموف، میخائیل لکس، پیتر اتیا، مایکل سر، پیر ژان چون مشهوری بسیار نام های جایزه، این قبلی
دالر ٧۵٠ ٠٠٠ (تقریباً نروژ کرون میلیون ۶ آبل جایزۀ مبلغ می شود. دیده لنگ لندز رابرت و وایلز، اندرو نش، جان سینایی، یاکوف

است. آمریکا)
تحصیالت گرفت. میشیگان دانشگاه از ١٩۶۴ در را کارشناسی مدرک آمد. دنیا به اوهایو کلیولندِ در ١٩۴٢ سال در اولنبک کارن
از ١٩۶٨ و ١٩۶۶ سال های در ترتیب به را دکتری و ارشد کارشناسی مدارک و گذراند ماساچوست در براندایس دانشگاه در را تکمیلی
مشغول آستین در تکزاس دانشگاه در ١٩٨٨ از و پرداخت تحقیق و تدریس به مختلفی دانشگاه های در سپس کرد. دریافت دانشگاه آن
محقق و پرینستون، پیشرفتۀ مطالعات انستیتوی در میهمان ممتاز استاد دانشگاه، آن بازنشستۀ ممتاز استاد حاضر حال در وی شد. کار

است. پرینستون دانشگاه در میهمان ارشد
می خوانید. اولنبک کارن ریاضی کارهای دربارۀ ریاضیات پژوهشکدۀ پژوهشگران از یکی قلم به شرحی پیش رو، مقالۀ در

آنالیز در اولنبک کارن اساسی دستاوردهای خاطر به ٢٠١٩ آبل جایزۀ
پیشرفت های برای مبنایی اولنبک تحقیقات گرفت. تعلق او به هندسی
چهار طی (PDE) جزئی دیفرانسیل معادالت و هندسی آنالیز در بسیار
ریاضیات از حوزه ای هندسی، آنالیز است. کرده فراهم گذشته دهۀ
برای دیفرانسیل معادالت و آنالیز از تکنیک هایی آن، در که است
مهم رهیافت یک می شود. گرفته کار به هندسی مسائل حل وفصل
در (variational) وردشی روش های از استفاده هندسی، آنالیز در
از وردشی روش های سنتی، طور به است. هندسی مسئله های حل
(action)ها کنش مانای حالت های آنجا در که شده اند گرفته فیزیک
این می شوند. مطالعه (functional) ها تابعگون ریاضی، زبان به یا
فرض است. موفقیت آمیز بسیار دیفرانسیل معادالت حل در روش نوع
نظر مورد ایدۀ هستیم. دیفرانسیل معادلۀ یک حل به عالقه مند کنید
با متناظر بحرانی اش نقاط که یابیم دست تابعگونی به که است این
معادله، مستقیم حل جای به بنابراین، باشند. معادله آن جواب های
دهیم. نشان تابعگون آن برای را بحرانی نقطۀ یک وجود می کنیم سعی

مسئله های از بسیاری وردشی روش های از استفاده با توانست اولنبک
مینیمال، رویه های ،(harmonic) همساز نگاشت های نظریۀ در مهم
دهۀ از او کارهای از بعضی مقاله، این در کند. حل را پیمانه ای نظریۀ و
عالقه مند خوانندۀ و می دهیم شرح اختصار به را بعد به میالدی هشتاد
زمینه این در دانلدسون زیبای مقالۀ به جامع تر بحث مالحظۀ برای را

می دهیم. ارجاع [3]

همساز نگاشت های

ریاضیات در موفقیت با وردشی روش های شد، گفته باال در چنانکه
وجود برای اثباتی هندسه، در آن نمونۀ یک شده اند. گرفته کار به
فرض است. ریمانی خمینه های روی فاصله مینیمم کنندۀ ژئودزیک های
مسیر فضای .p, q ∈ M و باشد ریمانی خمینۀ یک (M, g) کنید
هموار قطعه قطعه نگاشت های همۀ یعنی ،q تا p از هموار (قطعه قطعه)
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اولنبک کارن

γ(٠) = p به طوری که بگیرید نظر در را γ : [٠, ١] → R
صورت به را فضا این روی F انرژی تابعگون .γ(١) = q و
||γ′

(t)||g آن در که می کنیم تعریف F(γ) =
∫ ١

٠ ||γ′
(t)||٢gdt

اساسی قضیۀ کردن ترکیب با است. g ریمانی متریک به نسبت نرم
هر ازای به (Holder) هولدر نابرابری و انتگرال و دیفرانسیل حساب

داریم a, b ∈ (٠, ١)

dg (γ(a), γ(b)) ≤
∫ b

a
||γ′

(t)||dt ≤ F(γ)
١
٢ |a− b|

١
٢ .

از دنباله ای γi کنید فرض نیز و α = infγ F(γ) کنید تصور حال
.i → ∞ وقتی F(γi) → α یعنی باشد، مینیمم کننده مسیرهای
به بنا و است (equicontinuous) یکسان پیوسته γi اینجا در
دارد. همگرایی زیردنبالۀ یک ،(Arzela-Ascoli) آرزال ـ اسکولی قضیۀ
و است هموار قطعه قطعه حد، که نیست دشوار مطلب این نشان دادن
مینیمم ساز ژئودزیکِ یک بنابراین، است. انرژی تابعگون از مینیممی
یکنواخت کران یک که است این مسئله این در مهم بسیار نکتۀ است.
(equicontinuty) یکسان پیوستگی ،F(γi) انرژی تابعگون بر
پلس ـ اسمیل شرط را ویژگی چنین می دهد. نتیجه را γi دنبالۀ

می نامند. (Palais-Smale)

باالتـر ابـعاد بـه ژئـودزیک ها تعمیـم همسـاز، نگاشـت های
و باشـند ریمانـی خمینه هایـی N و M کنـید فـرض هستـند.
صورت به را u انرژی باشد. هموار نگاشت یک u : M → N

گرادیان آن، در که می کنیم تعریف F(u) =
∫
M |∇u|٢dVM

و می شوند گرفته نظر در M روی ریمانی متریک به نسبت نرم و
F بحرانی نقاط همساز، نگاشت های است. M حجمی فرم dVM

بحرانی نقاط وجود اثبات در ژئودزیک ها، موردِ برخالف ولی هستند.
اگر که است این مشکل یک می آید. پیش اساسی دشواری های ،F
C٠ به W ١,٢ از نشاننده (embedding)ای ، dimM ≥ ٢

تضمین را یکسان پیوستگی انرژی، بر یکنواخت کنترل بنابراین، نداریم.
F که می گوییم وردشی روش های اصطالحات از استفاده با نمی کند.
توجه مطلب، این مالحظۀ برای نمی کند. صدق پلس ـ اسمیل شرط در
ناوردا همدیس طور به F تابعگون ، dimM = ٢ وقتی که کنید
به که می شود معلوم اینجا از است. (conformally invariant)
انرژی با نگاشت ها از نافشرده خانواده ای می توانیم M = S٢ ازای
برای مستقیم طور به نمی توان را آرزال ـ اسکولی قضیۀ پس بسازیم. برابر

برد. کار به مینیمم کننده دنبالۀ از زیردنباله ای همگرایی اثبات

خود تأثیرگذار بسیار مقالۀ در اولنبک و (Sacks) ساکس
بررسی باشد بعدی ٢ ریمانی خمینۀ یک M که را حالتی [5]
این در پلس ـ اسمیل شرط شد، گفته باال در چنانکه کردند.
مستقیم وردشی روش های نمی توان بنابراین، و نیست صادق مسئله
تابعگون های آنها مشکل، این بر غلبه برای برد. کار به را
کردند. بررسی α > ١ ازای به را Fα =

∫
M (١+ |∇u|٢)αdVM

به را W ١,٢ ↪→ C٠ (Sobolov embedding) سوبولف نشانندۀ
داریم. p > ٢ ازای

هر برای را یکسان پیوستگی ،Fα بر یکنواخت کرانی بنابراین،
که موضوع این دادن نشان پس، می دهد. نتیجه Fα مینیمم کنندۀ دنبالۀ
کار دارند ،α > ١ به ازای ، uα بحرانی نقطۀ یک Fα تابعگون های
وقتی است uα از حدگیری آنها، استدالل در اصلی گام نیست. دشواری
کردند، ثابت که کوچک انرژی براورد یک از استفاده با آنها .α → ١
زیردنباله ای ،M بر متناهی مجموعۀ یک از صرف نظر که دادند نشان
قضیۀ یک اثبات با سپس می کند. میل u به ∞C-توپولوژی در uα از
هموار طور به می توان را u که دادند نشان (رفع کردنی)، برداشتنی تکینۀ
فرایند این در که کردند کشف حال عین در آنها داد. گسترش M به
یک اگر اجمالی، بیان به دهد. رخ حباب تشکیل پدیدۀ بک است ممکن
گردد، تبدیل N در کره ای به و شده گسترانده M در کوچک بسیار قرص
مسائل از بسیاری در حباب تشکیل پدیدۀ این می شود. تشکیل حباب
در نیمه خطی معادالت با وقتی جزئی، دیفرانسیل معادالت و هندسه در
تحقیق در اولنبک و ساکس می دهد. رخ داریم، سروکار بحرانی بعد
آنالیز و هندسه در جالب مسائل مطالعۀ برای را الزم ابزارهای خودشان

آوردند. پدید

پیمانه ای نظریۀ

(Mills) میلز و (Yang)یانگ به وسیلۀ ماکسول معادالت از تعمیمی
هم ریاضیدان ها بعداً بود. نظری فیزیک در پیمانه ای نظریۀ سرآغاز
پیمانه ای، نظریۀ در اشیا مهمترین شدند. عالقه مند پیمانه ای نظریۀ به
یک برای هستند. اصلی کالف های روی (connection)ها التصاق 
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با مشابه کنیم. تعریف را (انحنا) خمیدگی می توانیم مفروض، التصاق
یانگ ـ میلز) (تابعگون انرژی تابعگون یک همساز، نگاشت های موردِ
نظریۀ در اصلی مسئلۀ کرد. تعریف التصاق ها فضای روی می توان را
بحرانی نقطه های که است یانگ ـ میلزی التصاق های یافتن پیمانه ای
که است آن دارد خاص اهمیت که حالتی باشند. یانگ ـ میلز تابعگون
مسئله این بین بسیاری مشابهت های باشد. چهاربعدی پایه، خمینۀ
نشانندۀ مورد در وضعیت همین دارد. وجود همساز نگاشت مسئلۀ و
کنش مسئله، این از جدیدی کامال ویژگی ولی می آید. پیش سوبولف
حفظ را یانگ  ـ میلز تابعگون که است بینهایت بعدی پیمانه ایِ گروه
پدید مسئله این در را ظرافت از دیگری سطح موضوع این می کند.
چهاربعدی پیمانه ای نظریۀ در را مشهور حکم چند اولنبک می آورد.
مورد در فشردگی قضیۀ یک مهم، نتایج این از یکی کرد. ثابت
تکینۀ قضیۀ دیگر، مهم نتیجۀ یک است. [6] یانگ ـ  میلز التصاق های
خوددوگان التصاق یک که است حاکی قضیه این است. [7] او برداشتنی
قابل هموار طور به متناهی انرژی با چهاربعدی سوراخ شدۀ گوی روی
ریاضی دستاوردهای بسیاری مبنای او کارهای است. مبدأ به گسترش
تاوبز کار و چهاربعدی، خمینه های مورد در دانلدسون دستاورد قبیل از

است. بوده خوددوگان التصاق های چسباندن مورد در (Taubes)

وجوه مورد در آورد، دست به اولنبک که دیگری مهم نتیجۀ
پایدار تمام ریختِ برداریِِ کالف های روی ارمیت ـ اینشتین متریک های
کالف که کردند ثابت [8] مشترکی اثر در (Yau) یاو و او بود.
یک فشرده (Kähler) کیلر خمینۀ یک روی تمام ریخت برداریِ
نتیجۀ باشد. پایدار کالف، آن اگر می پذیرد ارمیت ـ اینشتین متریک
(Narasimhan-Seshadri) ناراسیمهان ـ سشادری قبلی نتایج آنها
(Chern) چرن التصاق می دهد. تعمیم را ([2] ([1]و دانلدسون و [4]
نقطۀ یک بنابراین، و یانگ ـ میلز التصاق یک ارمیت   ـ اینشتین متریک
از اثباتشان در یاو و اولنبک است. یانگ ـ میلز تابعگون بحرانی
کار به را پیوستگی روش بلکه نکردند، استفاده وردشی روش های
E → M و فشرده کیلر خمینۀ یک (M,ω) کنید فرض گرفتند.
M روی h ارمیتی متریک یک باشد. تمام ریخت برداری کالف یک
اینجا در . ΛF(E,h) = µ(E)IE اگر می شود نامیده ارمیت  ـ اینشتین
عمل ω کیلری فرم به نسبت فرم ها (١, ١) روی که است اثر عملگر Λ

E شیب µ(E) و ،(E, h) چر التصاق خمیدگی F(E,h) می کند،
مرتبۀ غیرخطی PDE یک این است. توپولوژیک ثابت یک که است
و کردند شروع h٠ دلخواه متریک یک با آنها است. h به نسبت دوم
بررسی را t ∈ [٠, ١] ازای به ΛFht = kt معادله های از خانواده ای
K٠ = ΛFh٠ که است E خودریختی از همواری مسیر Kt که کردند

کنید فرض می پیوندد. K١ = µ(E)IE به را

I = {t ∈ [٠, ١]| دارد ΛFhtجوابی = Kt}.

چون I ̸= ∅ که کنید توجه .١ ∈ I دهیم نشان که است این هدف
و بسته، هم و است باز هم [٠, ١] در I که دادند نشان آنها .٠ ∈ I

قضیۀ از آنها است، باز I اینکه دادن نشان برای .I = [٠, ١] بنابراین
بسته بودن اثبات اثبات، بخش دشوارترین کردند. استفاده وارون تابع
جواب های فشردگی بر مبنی حکمی بود الزم منظور این به است.
برقرار فشردگی اگر که دادند نشان آنها کنند. ثابت ΛFht = Kt

E برای ناپایدارکننده منسجم (subsheaf) زیربافۀ یک آنگاه نباشد،
نیست. پایدار E بنابراین و دارد وجود
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رویـــدادهـا

• شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه جعفری، قدیر

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

، پژوهشگاه تیرچنگ، صدیقه

Probing Lorentz violation effects via a laser beam
interacting with a high-energy charged lepton beam.

، ــــ هادیان، احمد

The effect of un-integrated parton distribution
functions on the EMC ratios of 4He and 6Li nuclei
at the small x region.

، ــــ افشارمنش، محسن

Development of a helicon ion source: Simulations
and experiments.

، پژوهشگاه ، رستم زاده شیوا

A minimal system including weak sphalerons for
investigating the evolution of matter asymmetries
and hypermagnetic fields.

نظری هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه اردالن، فرهاد

Cut off function in holographic RG flow.

، پژوهشگاه ، نجفی زاده مجتبی

Higher spin and continuous (infinite) spin gauge
field theories (I, II).

، پژوهشگاه صادقیان، سعیده

Symmetries near the black hole horizon.

استانفورد، دانشگاه و شریف صنعتی دانشگاه ، واعظی ابوالحسن
، آمریکا

Local temperature ansatz: A novel quantum-
gravity-based approach for solving quantum prob-
lems.

تهران، دانشگاه تقوی، بهراد

The unexpected effectiveness of pertubation theory.

مشترک ویژۀ سمینار •

بهشتی، شهید دانشگاه ریاضی، نعمت اله

Black holes and AGN jets.

پدیده شناسی و تجربی مجله: کلوب •

، پژوهشگاه عبادی، جواد

CoLa, LoLa, DeepTopLoLa and other machine
learning methods for top tagging.

، پژوهشگاه نجف آبادی، محمدی مجتبی

Searcing for production of dark matter in associa-
tion with top quarks at the LHC.
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، پژوهشگاه قائم مقامی، مجدزاده محمد

Quantum error correction and holography.

، پژوهشگاه مهراب پور، هادی

Flow harmonics and evolution response.

، پژوهشگاه الهی، فاطمه

Radio signals from axion dark matter conversion
in neutron star magnetospheres.

کایرال ترانسپورت و هیدرودینامیک یک روزۀ کارگاه •

برگزاری از هدف و شد برگزار ٩٨ اردیبهشت هفتم در کارگاه این
نظریۀ در هم هیدرودینامیک، جدید پیشرفت های از بعضی مرور آن،

بود. مؤثر میدان های نظریۀ چارچوب در هم و ترانسپورت

است دسترسی قابل زیر وبگاه در کارگاه این به مربوط اطالعات

http://particles.ipm.ir/conferences/2019/HCT/
index.jsp

برگزارکننده

پژوهشگاه عباسی، نوید

سخنرانی ها

، اسپانیا ،(IFT) نظری فیزیک انستیتوی لندشتینر، کارل

Odd viscosity at an anisotropic quantum critical
point.

شریف، صنعتی دانشگاه بن عباسی، سهیل

Chiral transport in Weyl fluid via kinetic theory.

، یزد دانشگاه دهقانی، مجید

Rotating dense quark matter and anomaly inflow.

، پژوهشگاه عباسی، نوید

Effective field theory of a dissipative fluid.

شریف، صنعتی دانشگاه توکل، امید

Renormalization of transport coefficients from ef-
fective field theory of hydro.

شریف، صنعتی دانشگاه قاضی، آرمین

Hydrodynamics of quantum chaos and ploe-
skipping phrnomenon.

شریف، صنعتی دانشگاه طباطبایی، محمدجواد

Quntum chaos and pole skipping effect in hologra-
phy.

پژوهشکده میهمانان •

ترکیه دوغوش، دانشگاه عزیزی، کاظم
سوئیس سرن، گستال، مارتین

• ریاضیات پژوهشکدۀ •

تک سخنرانی •

پرتغال، پورتو، دانشگاه ریاضیات مرکز خان، علی محمد

Statistical instability in strange attractors.

، پژوهشگاه و تبریز دانشگاه صالحی، سعید

Talking about the sentences that talk about them-
selves.

ماهانه عمومی سخنرانی •

شریف، صنعتی دانشگاه شهشهانی، سیاوش

Struggle between syntax and semantics in mathe-
matics.

، امریکا پردو، دانشگاه شهیدی، فریدون

Reciprocity and functoriality.

درسی کوتاه مدت دورۀ •

، کانادا تورنتو، دانشگاه تودورسویچ، استیوو

Method of forcing with side conditions.

آلمان، ارالنگن ـ نورنبرگ، دانشگاه سیفان، فاطمه

Coalgebras and modal logic: One-step at a time.

محاسبه و ترکیبیات هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه احمدی، عمران

Isogeny graphs.

، پژوهشگاه ، بهاری فرد فاطمه

Geometric spanner networks and its applications.
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شریف، صنعتی دانشگاه محمودیان، سیدعباداله

A linear algebraic approach to combinatorial de-
signs.

، پژوهشگاه ، دانش پژوه حمیدرضا

Hom-complex of almost stable Kneser graphs.

نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه ، خدائی مهر حسن
طوسی،

Post-quantum lattice-based cryptography chal-
lenges.

، پژوهشگاه تقوی، لیال

Span program and quantum query complexity.

، پژوهشگاه بیدگلی، محمدرضا

Bootstrap percolation in the Hamming torus.

، پژوهشگاه داودی، اکبر

A message passing approach to detect communities
in large networks.

پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه و پژوهشگاه ، طاهرخانی علی
زنجان،

Size and structure of large(s, t)-union intersecting
families.

آن کاربردهای و عملگرها جبر هفتگی سمینار •

گسسته گروه های جبرِ سی استار

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه مرادی، مهدی

.(II) (I)و دقیق گروه های

، پژوهشگاه مجاهدی، محمدصادق

.(II) و (I) گسسته گروه های تقریب خواص

، پژوهشگاه خسروی، فاطمه

گروهی. فون نویمان جبرهای دسته بندی

، امیرکبیر دانشگاه رستمی، مهدی

.(II) و (I) تقلیل یافته گروهی جبرِ سی استار روی اثر

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه نقوی، زهرا

.(III) و (II) و (I) ساده سی استار گروه های

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه گلستانی، ناصر

گروهی. حلقه های روی نرم یکتایی

مازندران، دانشگاه شوندی، محمد

.(III) و (II) و (I) صلب فوق گروه های

معاصر ریاضیات همایش دومین •

، کانادا تورنتو، دانشگاه تودورسویچ، استیوو

The expansion problem and its ramifications.

محاسبه و ترکیبیات دوساالنۀ کنفرانس سومین •

(IPMCCC 2019) محاسبه و ترکیبیات دوساالنۀ کنفرانس سومین
٢٨ تا ٢۶ تاریخ از بنیادی دانش های پژوهشگاه ریاضیات پژوهشکدۀ
پژوهشکدۀ محاسبۀ و ترکیبیات گروه همت به ١٣٩٨ سال ماه فروردین
دوساالنۀ کنفرانس های برگزاری از هدف گردید. برگزار ریاضیات
و ترکیبیات به عالقه مند محققان آوردن گردهم محاسبه، و ترکیبیات
و خویش تحقیقاتی دستاوردهای آخرین تبادل برای نظری کامپیوتر علوم
تحقیقاتی مسائل بررسی جهت آنها همکاری زمینۀ آوردن فراهم همچنین

است. جدید

این ضمن در ریاضیات پژوهشکدۀ محاسبۀ و ترکیبیات گروه
سالگرد هشتادمین مناسبت به شامی برنامۀ و سخنرانی مراسم کنفرانس
در ترکیبیات و پژوهشگاه بنیان گذاران از که خسروشاهی، دکتر تولد

کرد. برگزار هستند، ایران

و محققان از نفر هشتاد به قریب حضور با که کنفرانس این در
شد برگزار نظری کامپیوتر علوم و ترکیبیات به عالقه مند دانشجویان
و بودند غیرایرانی محققان از آنها از نفر هشت که مدعو سخنران یازده
کنفرانس برگزاری هیئت فراخوان به که شرکت کنندگان از نفر هجده نیز
به بودند شده واقع پذیرش مورد و داده پاسخ سخنرانی ارائۀ جهت
دقیقه پنجاه مدت به یک هر مدعو سخنرانی های پرداختند. سخنرانی

شدند. ایراد دقیقه بیست مدت به یک هر سخنرانی ها باقی و

وبـگـاه در آن بـرنـامـه هـای و کنـفـرانـس مفـصـل شــرح
است. دردسترس http://math.ipm.ac.ir/IPMCCC2019/

احمدی عمران

ریاضیات پژوهشکده علمی هیئت عضو
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محاسبه و ترکیبیات دوساالنۀ کنفرانس سومین

علمی کمیتۀ و برگزارکنندگان

کمیته) (دبیر پژوهشگاه احمدی، عمران
پژوهشگاه بیگی، سلمان

پژوهشگاه اعتصامی، امید
طوسی خواجه نصیرالدین صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه قربانی، ابراهیم

پژوهشگاه رضایی، طایفه بهروز

مدعو سخنرانی های

، هلند تیلبرگ، دانشگاه همرز، ویلم

Which graph properties are characterized by the
spectrum?

، روسیه مسکو، فناوری و فیزیک مؤسسۀ کاراسیف، رومن

Fair partition of a convex planar pie.

، روسیه مسکو، فناوری و فیزیک مؤسسۀ ژوکوفسکی، ماکسیم

Logical laws for random structures.

، کانادا لث بریج، دانشگاه خرقانی، هادی

Two new classes of Hadamard matrices.

، ترکیه سابانجی، دانشگاه الورو، میشل

MDS codes, arcs and tensors.

، کانادا رایرسون، دانشگاه پراالت، پاول

Thresholds in random graphs with focus on thresh-
olds for k-regular subgraphs.

، روسیه مسکو، فناوری و فیزیک مؤسسۀ رایگورودسکی، آندره

The independence numbers and the chromatic
numbers of random subgraphs of Kneser’s graphs
and their generalizations.

اتریش، لوبن، دانشگاه ایمریش، ویلفرید

Weak reconstruction of edge-deleted cartesian prod-
ucts.

شریف، صنعتی دانشگاه آبام، محمدعلی

Geodesic spanners for points on a polyhedral ter-
rain.

، فرانسه بردو، دانشگاه باالندرود، اریک

Applications of the combinatorial nullstellensatz.
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اصفهان، دانشگاه پورمیری، علی

Ultra-fast asynchronous randomized rumor spread-
ing.

دیگر سخنرانی های

، شیراز دانشگاه عبودی، محمدرضا

Majorization and the signless Laplacian spectral
radius of complete multipartite graphs.

، پژوهشگاه محمدی، علی

On additive shifts of multiplicative subgroups in
general finite fields.

، اهواز چمران شهید دانشگاه جزائری، مجتبی

A note on bipartite distance-regular cayley graphs
with diameter 3.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه درخشنده، فرخی محمد

Lattice path enumeration in rectangular area.

رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه مجد، پارسایی لیال

Signed graphs cospectral with the path.

، پژوهشگاه داودی، اکبر

On a conjecture of Erdös on size Ramsey number
of star forests.

اصفهان، صنعتی دانشگاه میراعالئی، میثم

Size Ramsey numbers of stars versus cliques.

طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه عبدی، مریم

The structure of quartic graphs with minimal spec-
tral gap.

شریف، صنعتی دانشگاه فتح اللهی، درسا

On the dual of index coding problem.

شریف، صنعتی دانشگاه مورایی، نازنین

Cromatic edge stability number in graphs.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه روشن، یاسر

On size multipartite Ramsey number strips.

طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه اسماعیلیان، حسین

Maximum order of graphs with a given corank.

رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه ثابت، محمدپور مریم

Generalized Hamming weights of codes derived
from the incidence matrices of some graphs.

اسالمی، آزاد دانشگاه احمد، قزل خالشی سمیه

Graphs whose size of all maximal 2-regularr sub-
graphs are the same.

، شهرکرد دانشگاه کامرانیان، اعظم

On a conjecture in size Ramsey number of star-
forests.

، ارومیه دانشگاه قربانی، وحید

On the structure of spikes II.

، شاهرود صنعتی دانشگاه ، امیرزاده فرزانه

Directed block designs, trades and their applica-
tions in low-density parity-check codes.

بهشتی، شهید دانشگاه ، مظفری نیا مهسا

On incidence coloring of graph fractional powers.

، یزد دانشگاه علیخانی، سعید

Distinguishing critical graphs.
پژوهشکده میهمانان •

پرتغال پورتو، دانشگاه ریاضیات مرکز علی خان، محمد
آمریکا پوردو، دانشگاه شهیدی، فریدون

کانادا تورنتو، دانشگاه سویچ، تودور استیوو
آلمان نورنبرگ، ارالنگن، دانشگاه سیفان، فاطمه

فرانسه بوردو، دانشگاه باالندرود، اریک
هلند تیلبرگ، دانشگاه همرز، ویلم

اتریش لئوبن، دانشگاه ایمریچ، ویلفرد
روسیه موسکو، تکنولوژی و فیزیک مؤسسۀ کاراسف، رومن

کانادا لث بریج، دانشگاه خرقانی، هادی
ترکیه سابانچی، دانشگاه الورو، میشل
کانادا رایرسون، دانشگاه پراالت، پاول

روسیه مسکو، تکنولوژی و فیزیک مؤسسۀ رایگورودسکی، آندره
روسیه مسکو، تکنولوژی و فیزیک مؤسسۀ ژوکوفسکی، ماکسیم
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• اصفهان شعبۀ ـ ریاضیات پژوهشکدۀ •

جبرها نمایش نظریۀ کنفرانس و مدرسه •

فروردین ٣٠ تا ١٨ روزهای در جبرها نمایش نظریۀ کنفرانس و مدرسه
اصفهان ریاضیات ـ  شعبۀ پژوهشکدۀ و اصفهان دانشگاه مشارکت با ٩٨
اصفهان دانشگاه ریاضی گروه در فرانسه سیمپای مؤسسۀ حمایت و
چهار در و پیشرفته مدرسۀ یک همایش، این اول روز نُه در شد. برگزار

شد. برگزار بین المللی کنفرانسی آخر، روز

جبرها نمایش نظریۀ زمینۀ در روز مطرح موضوع ٩ مدرسه، برای
مدرس یک توسط موضوع هر که بود شده انتخاب علمی کمیتۀ توسط

شد. تدریس یک ساعته) جلسۀ (چهار ساعت چهار طول در

پژوهشی دستاوردهای آخرین ارائۀ به کنفرانس، روز چهار
شد. ایراد سخنرانی ٢۵ روز چهار این در داشت. اختصاص سخنرانان

و ایرانی آنها از نفر ۶٨ که بود نفر ١٢٢ شرکت کنندگان کل تعداد
چین، ایتالیا، فرانسه، نروژ، آلمان، انگلستان، کانادا، کشورهای از بقیه

بودند. کلمبیا و پرو، استرالیا، عراق، پاکستان، هند، اسپانیا،

جلسۀ یک کالس ها پایان در روز هر مدرسه، برگزاری مدت در
مجموع در و می شد برگزار مسئله حل جلسۀ عنوان تحت دقیقه ای ٩٠
همان مدرسان از روز هر یافت. اختصاص مسئله حل به ساعت ١٢
دقیقه ٩٠ این طول در می شد خواسته روز) هر در مدرس (چهار روز
پاسخ شرکت کنندگان سؤاالت به و باشند داشته حضور سالن محل در
مربوط سؤاالت بر عالوه می توانستند شرکت کنندگان طریق بدین دهند.
دیگر یا (و مدرسان با نیز دیگری علمی بحث های روز، همان دروس به
به منجر موارد برخی در که باشند داشته جلسه) در حاضر کارشناسان
شد. علمی بازدید برای برنامه ریزی یا و مشترک پژوهشی کار شکل گیری
این مؤثربودن و مفید از حاکی نیز شرکت کنندگان از دریافت شده نظرات

بود. جلسات

شرکت کنندگان اسامی و آنها چکیدۀ و سخنرانی ها و دروس عناوین
است. دسترسی قابل زیر نشانی به همایش وبگاه در

http://iscra.ui.ac.ir

برگزارکنندگان

اصفهان دانشگاه و پژوهشگاه اسداللهی، جواد
نروژ نروژ، فناوری و علوم دانشگاه بووان، اسلک

پژوهشگاه حافظی، رسول

آلمان بیلفیلد، دانشگاه ، کراوزه هنینگ
پژوهشگاه و خوانسار کامپیوتر و ریاضی و علوم دانشکدۀ واحد، راضیه

علمی کمیتۀ

ایتالیا ورونا، دانشگاه هوگل، آنجلری لیدیا
اصفهان دانشگاه و پژوهشگاه اسداللهی، جواد

نروژ نروژ، فناوری و علوم دانشگاه بووان، اسلک
آلمان بیلفیلد، دانشگاه ، کراوزه هنینگ

استرالیا استرالیا، ملی دانشگاه نیمین، آمنن
انگلستان منچستر، دانشگاه پرست، مایک

مدرسه سخنرانی های

اتریش، گراتس، دانشگاه باور، کارین

Grassmannian cluster categories.

یونان، ایونینا، دانشگاه بلیگیانیس، اپوستلوس

Variations on a theme of Auslander-Tachikawa.

، نروژ نروژ، فناوری و علوم دانشگاه بوان، بکه اسلک

Tilting theory and generalizations.

انگلستان، منچستر، دانشگاه پرست، مایک

Definability in module theory.

، فرانسه ،۶ پاریس دانشگاه پالموندون، گی پیر

Gentle algebras: Combinatorial and homological
aspects.

، کانادا مونترال، دانشگاه توماس، ایو

Lattice theory of torsion classes.

انگلیس، لیدز، دانشگاه فابر، النوره

The McKay correspondence and noncommutative
desingularizations.

آلمان، بیلفلد، دانشگاه ، کراوزه هنینگ

An introduction to support theory.

، فرانسه ،٧ پاریس دانشگاه کلر، برنهارد

Derived categories and homological invariants.
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اصفهان جبرها، نمایش نظریۀ کنفرانس و مدرسه

کنفرانس سخنرانی های

ژاپن، شیزوکا، دانشگاه ، آساشیبا هیدتو

2-categorical Choen-Montgomery duality for cate-
gory pseudo-actions.

چک، جمهوری چارلز، دانشگاه استوویچک، یان

Wakamatsu tilting theory and pseudo-derived cat-
egories. کاشان، دانشگاه اشراقی، حسین

The homotopy category of cotorsion flat modules.

اندونزی، باندونگ، فناوری مؤسسۀ الفیانی، گوستینا

On homotopy category of generalized u-complexes.

، ایتالیا پادووا، دانشگاه بازونی، سیلوانا

Definable coaisles over rings of weak global dimen-
sion at most one.

اتریش، گراتس، دانشگاه باور، کارین

CM modules from Grassmannians.

، ایتالیا پادووا، دانشگاه پاوون، سرجیو

Tilting modules and tilting torsion pairs.

، فرانسه ،۶ پاریس دانشگاه پالموندون، گی پیر

A complete derived invariant for gentle algebras.

چین، چین، تحقیقات و علوم دانشگاه چن، زیائوـ وو

Standard derived equivalences.

ژاپن، ناگویا، دانشگاه دارپو، اریک

Functors between higher cluster categories of type
A. ، هند هیل، نورث ـ ایسترن دانشگاه داس، سومیترا

Rings whose cyclic modules are red-lifting modules.

، فرانسه پیکاردو، دانشگاه زیمرمن، الکساندر

Degeneration of zero in triangulated categories.

چین، شین هوا، دانشگاه ژو، یو

HRS-tilting and derived equivalences.

اصفهان، دانشگاه طوسی، زهرا

Spanier-Whitehead categories of resolving subcate-
gories and comparison with singularity categories.

اندونزی، باندونگ، فناوری مؤسسۀ کریمان، دلسی

Hereditary module over Leavitt path algebra of
some infinite graph.

، ایتالیا ورونا، دانشگاه لیکینگ، رزانا

Cosilting modules over culster-tilted algebras of
type A.
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لهستان، شچچین، دانشگاه ملتزر، هاگن

Nilpotent operators with invariant subspaces.

، ایتالیا ورونا، دانشگاه منتسه، فرانچسکا

On modules over Leavitt path algebras.

اندونزی، باندونگ، فناوری مؤسسۀ ، مقتدی ـ الم سیاه اینتان

The first u-extension module as a short u-exact se-
quence.

، کلمبیا کلمبیا، ملی دانشگاه مورنوـ کاناداس، گوستین آ

Categorification of integer sequences and magic
squares via Brauer configuration algebras.

، اسپانیا مورسیا، دانشگاه سااورین، مانویل

On finiteness properties of Grothendieck hearts.

اصفهان، دانشگاه نصرـ اصفهانی، علیرضا

Lower bound cluster algebras generated by projec-
tive.

سوئیس، اوپساال، دانشگاه واسو، الرتیس

Gluing and self-gluing of n-cluster tilting subcate-
gories for representation-directed algebras.

، ایتالیا کالیاری، دانشگاه ، ویتوریا ژورچه

Comparing localisations of commutative Noethe-
rian rings.

، نروژ نروژ، تکنولوژی و علوم دانشگاه هلستروم ـ فینسن، مگناس

Hochschild cohomology of monoids in monoidal
categories.

• زیستی علوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، کانادا تورنتو، دانشگاه تنکابنی، مدنی سیدعلی

Systematic identification of cell type specific broad
chromatin domain and their transitions from stem
to mature cells.

، کانادا فریزر، سایمون دانشگاه نیک چی، پیمان

On using gene genealogies to find trait-influencing
variants.

، کانادا کلمبیا، بریتیش دانشگاه صفری، عبداله

The statistical analysis of recurrent episode data.

• شناختی علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشی سمینار •

شریف، صنعتی دانشگاه کلیبر، صالح صابر

Causality.

، پژوهشگاه رجائی، کریم

Deep computational models of vision: A survery.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه نجفی، الهام

Information extraction from texts.

، پژوهشگاه ملکیان، وحید

Ultra-fast MRI techniques for functional applica-
tions.

آموزشی کارگاه •

شهید دانشگاه و پژوهشگاه برهانی، خاطره پژوهشگاه؛ وحید، حمید
، پژوهشگاه وهابی، عبدالحسین بهشتی؛

نوروسایکولوژی. و فلسفه منظر از عواطف

• کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ •

نرم افزار مهندسی در بنیادی مباحث بین المللی همایش هشتمین •

نرم افزار مهندسی در بنیادی مباحث بین المللی همایش هشتمین
محل در ١٣٩٨ ماه اردیبهشت سیزدهم الی یازدهم از (FSEN)
شد. برگزار بنیادی دانش های پژوهشگاه کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ
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از استفاده گوناگون حوزه های در همایش این در ارائه شده مطالب
با همایش این برگزاری بود. افزار نرم مهندسی در صوری روش های
IFIP WG 2.2 و Springer ،ACM SIGSOFT علمی پشتیبانی
از مناسبی استقبال با و بود همراه کشور برتر دانشگاه های همکاری و

شد. مواجه دنیا سراسر در نرم  افزار مهندسی پژوهشگران طرف

ارسال همایش این دبیرخانۀ به کشور ١٩ از مقاله ۴٨ مجموع در
از نفر ۴۴ از متشکل علمی کمیتۀ توسط دقیق بررسی از پس که شد
و عادی مقالۀ ١۴ کشور، ١٧ از خارجی و داخلی برجستۀ پژوهشگران
پایان در گرفت. قرار تایید مورد همایش در ارائه جهت کوتاه مقالۀ سه
عنوان به هستند نروژ در اسلو دانشگاه از آن نویسندگان که زیر مقالۀ

شد. انتخاب مقاله بهترین

Antonio Gonzalez-Burgueño, and Peter
Ölveczky, Formalizing and analyzing security
ceremonies with heterogeneous devices in ANP
and PDL.

کنفرانس خالل در پوستر ارائۀ مسابقۀ بار اولین برای دوره این در
ارسالی پوستر ۴ همراه به دانشجویی پوستر ١۶ مجموعاً شد. برگزار
میان از شد. ارائه کنفرانس در شده) ارسال مقاالت از شده (انتخاب
خامس  پناه، احسان سیرجانی، مرجان باقری، مریم ارسالی پوستر آنها،

عنوان با موقر علی و

Reliable adaptation of track-based traffic control
systems at runtime.

از رای گیری با برتر پوستر انتخاب شد. انتخاب برتر پوستر عنوان به
گرفت. صورت کنفرانس شرکت کنندگان

بیش و بود انگلیسی قبل دوره های همچون همایش اصلی زبان
به عنوان دنیا مختلف دانشگاه های استادان و دانشجویان از نفر ۶٠ از
همایش این در داشتند. حضور سخنرانی ها در مستمع و شرکت کننده
جیووانا آلمان)، ماکسیمیلیان، لودویگ (دانشگاه ویرسینگ مارتین
(مؤسسۀ نیکوال دی روکو و سوئیس) ژنو، (دانشگاه سروگندو دی مارزو
و دیدگاه ها آخرین اصلی، سخنرانان به عنوان ایتالیا) ،IMT Lucca
دادند. قرار شركت كنندگان اختیار در را حوزه این در دنیا روز راهكارهای

دانش های (پژوهشگاه  سربازی آزاد حمید همایش این دبیران
تحقیقات (مؤسسۀ ارباب فرهاد و شریف) صنعتی دانشگاه و بنیادی
حسین علمی دبیران الیدن)، دانشگاه و هلند کامپیوتر وعلوم ریاضیات
ماسینک میکه خانم و RITامریکا)، دانشگاه و تهران (دانشگاه حجت

بودند. ایتالیا) CNR-ISTI (مؤسسۀ

اصلی سخنرانان

ویرسینگ مارتین

نایب رئیس و استادتمام (Martin Wirsing) ویرسینگ مارتین

حال در همچنین است. آلمان مونیخ ماکسیمیلیان لودویگ دانشگاه
و پالنک ماکس روان پزشکی مؤسسۀ امنای هیئت اعضای از حاضر
در او است. IMDEA نرم افزار مؤسسۀ و بوردو دانشگاه علمی کمیتۀ

قبیل از بسیاری مجالت تحریریۀ هیئت

Theoretical Computer Science, International
Journal of Software and Informatics

دارد. عضویت

سروگندو دی  مارزو جیووانا

Giovanna Di Marzo) سروگندو دی  مارزو جیووانا

(٢٠١۶ سال (از ژنو دانشگاه انفورماتیک مرکز مدیر (Serugendo
دانشگاه در تحقیقات و آموزش برای بین رشته ای مرکز یک که است
مهندسی به مربوط او تحقیقاتی عالقه های است. سوئیس ژنو
پایدار و شده خودسازماندهی رفتار با همراه نرم افزار غیرمتمرکز
طبیعی؛ سیستم های سروگندو پروفسور منظور، این برای است.
اطمینان درستی یابی و مصنوعی تجمعی سیستم های توسعۀ و طراحی
از او می دهد. قرار پژوهش مورد را سیستم ها آن از درستی و
خودسازگار سیستم های زمینۀ در IEEE بین المللی کنفرانس مؤسسان
مجلۀ مؤسسان از سرگندو پروفسور است. خودسازماندهی کننده و
ACM Transactions on Autonomous Adaptive Sys-)
این در تحریریه هیئت رئیس عنوان به و است (tems (TAAS)

است. کرده فعالیت ٢٠١١ تا ٢٠٠۵ از ژورنال
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نیکال دی روکو

در کامپیوتر علوم استادتمام (Rocco De Nicoloa) نیکال دی روکو

مبانی وی تحقیقاتی موضوع ایتالیاست. لوکای شهر در IMT Lucca
درستی کمی و کیفی صوری توصیف شده، توزیع محاسبات بنیادین
دی پروفسور است. کامپیوتری شبکه های و شده توزیع سیستم های
نوشته بین المللی کتاب های یا ژورنال ها در مقاله ٢۵٠ از بیش نیکال

الزویر مجلۀ تحریریۀ هیئت رئیس حاضر حال در است.

Journal on Logical and Algebraic Methods in
Programming

عضو و اروپا نظری کامپیوتر علوم موسسه اصلی اعضای از یکی و
محققان ارجاع ترین پر از یکی نیکال دی پروفسور اروپاست. کادمی آ
نشان ایتالیا جمهور رئیس از ٢٠٠۵ سال در او است. ISI نمایۀ در

است. کرده دریافت افتخار

همایش برنامۀ خالصۀ

اول روز

یازدهم چهارشنبه روز ،FSEN بین المللی همایش هشتمین
پایان از پس کرد. آغاز رسمی به طور را خود فعالیت اردیبهشت ماه
همایش این نشست اولین در ویرسینگ مارتین پرفسور افتتاحیه، مراسم

موضوع با سخنانی

Towards formally designing collective adaptive
systems

سخنرانی ٨ شامل اول روز برنامۀ ایشان، سخنرانی از بعد کرد. ایراد
برگزار بخش این شرکت کنندگان بین پوستر مسابقۀ نیز آخر در بود.
در دقیقه دو تنها می توانست شرکت کننده هر مسابقه این در گردید.
پوستر کنار در مقاالت ارائه کنندگان سپس کند. سخنرانی خود کار مورد
پاسخ سؤاالت به بود شده داده قرار شرکت کنندگان دید معرض در که خود
چون گرفت قرار شرکت کنندگان استقبال مورد جدید بخش این دادند.
را امکان این هستند پژوهش علمی مسیر ابتدای در که دانشجویانی به

کنند. استفاده کنفرانس میهمانان علمی غنای از که می داد

۴۴| | ٩٢ پیاپی شمارۀ | ١٣٩٨ بهار
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دوم روز

عنوان با سروگندو پرفسور سخنرانی با همایش روز دومین

First and second-order emergence-from bio-
inspired design patterns to reliable self-composing
spatial services.

شرکت کنندگان از دیگر مقالۀ سه شامل دوم روز علمی برنامۀ شد. آغاز
دوم روز ظهر از بعد رسید. پایان به ظهر از پیش آنها ارائۀ که بود نیز
پارک در شام صرف و تهران دیدنی نقاط از بازدید تفریحی برنامۀ  به

یافت. اختصاص جمشیدیه

سوم روز

نوبت در شد. ارائه صبح نوبت در مقاله شش همایش، روز سومین در
موضوع با دی نیکال پرفسور سخنرانی عصر،

Programming collective adaptive systems by rely-
ing on attribute-based communication

علمی برنامۀ آخرین سخنرانی این گردید. ایراد دور راه از ارائۀ صورت به
برتر مقاالت معرفی با دوره این اختتامیه مراسم پایان، در و بود همایش

شد. برگزار دسته جمعی عکس گرفتن و

پژوهشکده میهمانان •

استرالیا مانش، دانشگاه حفاری، غالمرضا
سوئد ماالردالن، دانشگاه سیرجانی، مرجان

سوئیس ژنو، دانشگاه سروگندو، مارزو دی جیووانا
آلمان مونیخ، ماکسیمیلیان لودویگ دانشگاه ویرسینگ، مارتین

ایتالیا ،CNR-ISTI مؤسسۀ ماسینک، میکه
ایتالیا ،IMT Lucca دانشگاه دی نیکال، روکو

و هلند کامپیوتر علوم و ریاضیات تحقیقات مؤسسۀ ، ارباب فرهاد
الیدن دانشگاه

• نانو علوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

آلمان، گوته، دانشگاه تربتی، حافظ محسن

Massive spinons in S = 1/2 spin chains: Spinon-
pair operator representation.

عمومی سمینار •

، روسیه اسکولکوو، تکنولوژی و علوم مؤسسۀ اوگانف، آر. آرتم

Crystal structure prediction and discovery of novel
materials.

، نروژ نروژ، تکنولوژی و علوم دانشگاه ، قیوم زاده علیرضا

Dzyaloshinskii-Moriya interaction and its applica-
tion in antiferromagnetic spintronics.
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غیرتعادلی نرم مادۀ بین المللی کارگاه

غیرتعادلی نرم مادۀ بین المللی کارگاه •

Workshop on “Non-) غیرتعادلی» نرم «مادۀ بین المللی کارگاه
در ١٣٩٨ فروردین ٢١ در (equilibrium Soft Matter”
سی حدود در نرم مادۀ فیزیک شد. برگزار نانو علوم پژوهشکدۀ
پژوهشگران از بسیاری توجه مورد فیزیکدانان، بر عالوه اخیر سالۀ
قرار شیمی و مواد مهندسی ریاضی، زیست شناسی، رشته های در
فعال، مواد ژل ها، پلیمرها، جمله از بسیاری سیستم های است. گرفته
نرم مادۀ فیزیک حوزۀ در مایعات و دانه ای، مواد کریستالی، مایعات
شده یاد سیستم  های معرفی برای همایش، این در می گیرند. قرار
و بین  المللی برجستۀ پژوهشگران از برخی توسط عمومی سخنرانی های
شبیه سازی نوری، انبرک جمله از موضوعاتی شامل که شدند ارائه داخلی
القایی افت وخیز برهم کنش مولکولی، موتورهای مولکولی، دینامیک
ذره های دینامیک جمله از دیگر متعدد موارد و فعال، مواد حضور در

بودند. ریزشناگرها و خودران

سخنران ٧ خارجی، مدعو سخنران یک حضور با کنفرانس این
شرکت کننده ۶١ مجموعاً حضور با و داخلی سخنران ۶ داخلی، مدعو
ایراد دقیقه ای ۴٠ سخنرانی های مدعو سخنرانان تمام شد. برگزار
سخنرانان توسط دقیقه ای ١۵ کوتاه سخنرانی ۶ عالوه به کردند.
عضو ١٩ شرکت کارگاه این بارز ویژگی های از شد. ارائه داخلی
دانشجوی ١٨ و سخنرانان) (شامل داخلی دانشگاه های از علمی هیئت
و سخنرانی ها از توجهی شایان استقبال که بود کارگاه این در دکتری
دادند. نشان سخنرانان با گفتگو و بحث جهت شده فراهم فرصت های

کارشناسی ارشد، کارشناسی، مقاطع دانشجویان از شرکت کنندگان بقیۀ
جنبه  های دیگر از بودند. داخلی دانشگاه های دیگر از پژوهشگرانی یا و
که بود مدعو سخنرانان توسط عمومی سخنرانی های ارائه کارگاه این
است. دسترسی قابل کارگاه وب گاه طریق از سخنرانی ها این جزئیات
در عمده  ای سهم پژوهشکده اجرایی تیم و نانو علوم پژوهشکدۀ حمایت
داشت. اجرایی و علمی کیفیت از باالیی سطح در فوق کارگاه برگزاری

دسترسی قابل زیر وب گاه طریق از کارگاه این به مربوط اطالعات
است:

http://nano.ipm.ac.ir/nesm/index.jsp

برگزارکنندگان

پژوهشگاه عسگری، رضا
پژوهشگاه سرابادانی، جالل

سخنرانی ها

شریف، صنعتی دانشگاه اجتهادی، محمدرضا

Non-equilibrium molecular dynamics simulations,
the powerful tools to find membrane characteris-
tics.

، سوئد لوند، دانشگاه لوند، میکائیل

Surface effects on aggregation kinetics of amyloido-
genic peptides.
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زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه ملکی، مانیا

Dynamic of surface growth resulting from the de-
position of falling particles: From solid spheres to
rod-shape bacteria.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه محمدرفیعی، فرشید

The structure and dynamics of dinucleosome.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه مرادی، علیرضا

Non-Boltzmann steady-state distributions and
modified non-equilibrium relations in active baths.

شریف، صنعتی دانشگاه سیدریحانی، سیدنادر

Optical tweezers and their biological application.

تهران، دانشگاه اعالئی، واعظ سیدمهدی

Dynamical characterization of dense granular ma-
terials: Wet vs. dry systems.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه نظامی پور، شیما

تغییرشکل پزیری. سطح نزدیکی در مژک حرکت از ناشی شارش

، پژوهشگاه ، شبان نیا محمدرضا

Focusing of magnetic spheroids in channel flow:
Hydrodynamic images and wall-induced effects.

گیالن، دانشگاه ایران پور، کیانی رضا

A fictitious charge due to local heating causes in
actual electro-osmosis.

تهران، دانشگاه عزیزی، خاطره

Static and dynamic properties of water at silica
interface.

، پژوهشگاه فالح، زهره

Effect of external magnetic field on the behavior
of magnetic microswimmers on the walls of mi-
crochannel.

، پژوهشگاه سبط الشیخ، محمود

Effective interaction between two penetrable col-
loidal discs in active bath.

مولکولی بیوفیزیک بر مقدمه ای آموزشی دورۀ برگزاری •

علوم پژوهشکدۀ در ماه اردیبهشت ١١ تا ٧ روزهای در دوره این
نظری فیزیک بین المللی (مرکز حسن علی علی پروفسور توسط نانو

عنوان با آموزشی دورۀ یک شامل و شد برگزار ایتالیا) عبدالسالم،

A not-so-brief introduction to molecular bio-
physics.

بود.

پژوهشکده میهمانان •

روسیه اسکولکوو، تکنولوژی و علوم مؤسسۀ اوگانف، آر. آرتم
نروژ نروژ، تکنولوژی و علوم دانشگاه ، قیوم زاده علیرضا

ایتالیا عبدالسالم، نظری فیزیک بین المللی مرکز حسن علی، علی

• تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ •

سخنرانی ها •

بهشتی، شهید دانشگاه شفیعی، محمد

معنی. پدیدارشناسانۀ نظریۀ بر مقدمه ای

، پژوهشگاه زمانی، محسن

متافیزیکی. ابتنای و صادق سازی

، پژوهشگاه پوراسمعیل، یاسر

ادراکی. اشاری ارجاع و برون گرایانه بازنمودگرایی

، پژوهشگاه نامجو، محمدحسین

بزرگ. بسیار جهان های در احتماالتی استنتاج

، پژوهشگاه صائمی، امیر

عمل. و قصد تراموا، مسئلۀ

مرکزمند ارجاع گرایی یک روزۀ کارگاه •

با زبان فلسفۀ در یک روزه  ای کارگاه فروردین ماه ٣١ تاریخ در
در (Centered Referentialism) مرکزمند» «ارجاع گرایی عنوان
این بعدازظهر و صبح جلسۀ دو در شد. برگزار تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ
پژوهشکده خارج و داخل از دانشجویانی و محققان حضور با که کارگاه
پاریس (IEA) پیشرفتۀ مطالعات مرکز از بوشنر گرگوری شد، برگزار
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الفاظ رفتارِ توضیح برای مرکزمند» «ارجاع گرایی چارچوبِ معرفی به
پرداخت. مفرد اندیشه های و اظهارها در ارجاعی

فلسفه پژوهشی کارگاه •

برگزاری ضمن فروردین ماه دوم نیمۀ در تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ
پرتغال) لیسبون، (دانشگاه زاردینی الیا میزبان فلسفه، پژوهشی کارگاه
کارگاه این در بود. بلغارستان) سوفیا، (دانشگاه دلگادو لورا و
و معرفت شناسی حوزه های در سخنرانی دو زاردینی الیا پژوهشی
inex-) غیردقیق معرفت به اول سخنرانی داد. ارائه منطق فلسفۀ
منطقی ثوابت معنای موضوع به دوم سخنرانی و (act knowledge
زبان فلسفۀ در سخنرانی ای در دلگادو خانم همچنین داشت. اختصاص
چندارجاعی دیدگاه از دفاع به خاص نام های معناشناسی موضوع با

پرداخت. الفاظ از دسته این دربارۀ (polyreferentialism)

• فیزیک پژوهشکدۀ •

آماری فیزیک و چگال مادۀ هفتگی سمینار •

زنجان، دانشگاه خلخالی، مریم

Thermal transport engineering in silicon nanos-
tructures: A nonequilibrium molecular dynamics
study.

باال انرژی های هفتگی سمینار •

، امریکا شیکاگو، دانشگاه شاپوریان، حسن

Entanglement and topology in fermionic systems.

، پژوهشگاه صفری، حمیدرضا

BMS4 algebra, its stability, and deformation.

، سوئد اوپساال، دانشگاه اردهالی، اعرابی آرش

Microstate counting of supersymmetric blackholes
in AdS5/CFT4.

بهشتی، شهید دانشگاه مهدی، فاطمه

Large gauge symmetries of an asymptotically de
sitter horizon: An extended first law of thermody-
namics.

، امریکا مریلند، دانشگاه جیکوبسن، ای. تئودور

Firewall evasion by diffemorphism constraints (Re-
play recorded video).

بلژیک، بروکسل، آزاد دانشگاه سراج، علی

Strolling along gravitational vacua
اسکایپ) با (سخنرانی

، پژوهشگاه گرجی، محمدعلی

Mimetic gravity: Pros and cons.

مرتبط موضوعات و ریسمان نظریۀ در اخیر تحوالت کارگاه •

همایش های سالن در ٩٨ اردیبهشت ۵ تا ٢ روزهای در کارگاه این
شد. برگزار فرمانیه پردیس در پژوهشگاه

آخرین سخنران ها و مدعوین بین المللی، تخصصی کارگاه این در
کردند. ارائه همایش موضوع حوزۀ در را خود پژوهشی دستاوردهای
جدی بحث فرصت افراد به که بود شده تنظیم گونه ای به نیز کارگاه برنامۀ
سخنران های می داد. را پژوهشی شان کار موضوع های در تبادل نظر و
اسپانیا، لهستان، اتریش، ایتالیا، آلمان، امریکا، کشورهای از اصلی

بودند. آذربایجان و هند، جنوبی، آفریقای مجارستان،

نظری) (شاخۀ باال انرژی های فیزیک حوزۀ در کارگاه موضوع
بنیادی فرمول بندی های در مطرح مسائل به فیزیک از حوزه این بود.
نظریه ها این ساختار و عام نسبیت و کوانتوم نظریۀ مانند نظری فیزیک
نیروها وحدت مطالعۀ برای بستری عنوان به ریسمان نظریۀ می پردازد.
انرژی متفاوت رژیم های در نظریات مابین غیربدیهی دوگانگی های و

داشت. همایش این در مهمی نقش

یک ساعته، مدعو سخنرانی هشت با روز چهار مدت به کارگاه این
طریق از یک ساعته مدعو سخنرانی دو دوساعته، مدعو سخنرانی دو
دقیقه ای ٣٠ سمینار چهار و دقیقه ای ۴۵ سخنرانی هشت اسکایپ،
پذیرایی و استراحت فرصت در صبح سخنرانی های بین شد. برگزار
فضای و فرصت سمینـارها اتمـام از بعـد بعـدازظهـرها همچنیـن و
گرفـته نظـر در پژوهشـی کارهـای دربـارۀ صحبـت و مباحثـه بـرای کافـی
جوان تـر محققـان دقیقـه ای ٣٠ سخنرانی هـای در همچنیـن بـود. شـده
فرصـت پسـادکتـری) و فـارغ التحصـیل تـازه یـا و دکتـری آخر (سـال
نقـدهای و بازخـوردها معـرض در را خـود پژوهشـی نتـایج کـه داشتنـد
تجـربه کـسب خـود پژوهشـی کارهـای بـرای و دهنـد قـرار شنـوندگان

کنند.
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مرتبط موضوعات و ریسمان نظریۀ در اخیر تحوالت کارگاه

از نفر ١٢ که داشتند شرکت همایش این در نفر ١٠۴ مجموع در
علمی هیئت اعضای از آنها تمامی و ایران، از بقیه و کشور از خارج
خارج و داخل دکتری دانشجویان یا پسادکتری محققان دانشگاه ها،
را کارگاه این سخنرانی ها سطح و شرکت کنندگان تعداد نظر از بودند.
سخنرانی های دانست. بین المللی مشابه همایش های همتراز می توان
در و شده اند بارگذاری همایش وبگاه روی و ضبط همگی همایش این

دارند. قرار عالقه مندان تمامی دسترس

است موجود زیر وبگاه در همایش این مورد در کامل تر اطالعات

http://physics.ipm.ac.ir/conferences/
stringtheory4/index.jsp

مشورتی کمیتۀ •

پژوهشگاه اردالن، فرهاد
پژوهشگاه شیخ جباری، محمدمهدی

پژوهشگاه ، علیشاهیها محسن
امریکا هاروارد، دانشگاه ، وفا کامران

برگزاری کمیتۀ •

پژوهشگاه کمیته)، (دبیر ناصح علی

چین چین، جنوب نرمال دانشگاه سرابی، سلطان پناهی حسام
پژوهشگاه عباسی، نوید

پژوهشگاه صادقیان، سعیده
پژوهشگاه ، حسین زاده وحید

سخنرانی ها

مجارستان، وایگنر، فیزیک تحقیقات مرکز باینوک، زولتان

Integrable aspects of the AdS/CFT duality.

آلمان، مونیخ، پالنک ماکس مؤسسۀ مالباشی، علی

Wilsonian renormalization as a quantum circuit.

، هند علوم، هندی مؤسسۀ دیوید، راج جاستین

The parity odd structure of conformal field theories
in d = 3.

، ترکیه سینان، میمار دانشگاه قهرمانوف، ایلمار

The role of Bailey lemma in SUSY dualities.

بلژیک، بروکسل، آزاد دانشگاه سراج، علی

Strolling along gravitational vacua.
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، ترکیه بغازیچی، دانشگاه مراد، راضیه

Jets in strongly-coupled plasma using AdS/CFT.

اتریش، وین، نظری فیزیک مؤسسۀ گرومیلر، دنیل

Quantum null energy condition in two dimenstions.

، پژوهشگاه افشار، حمیدرضا

String memory effect.

دانشگاه و چین چین، جنوب نرمال دانشگاه ، ِدملوکُخ شاون رابرت
جنوبی، آفریقای ویت واترسند،

Primary fields in free CFT4.

مجارستان، ویگنر، فیزیک تحقیقات مرکز ابوت، مایکل

Aspcts of AdS3 string integrability.

، سوئد اوپساال، دانشگاه اردهالی، آرش

Blackhole microstate counting in AdS5/CFT4.

، پژوهشگاه جعفری، قدیر

Stress tensor on null boundaries.

، اسپانیا نظری، فیزیک مؤسسۀ لندستینر، فرنز کارل

Views and news on chiral transport.

، شاهرود دانشگاه بی تقصیر، کاظم

Holographic model for exotic gauge dynamics.

، ایتالیا نظری، فیزیک بین المللی مرکز پاپادومیاس، کایراکس

Probing the balck hole interior in AdS/CFT (I and
II).

، پژوهشگاه تقی نواز، فرید

Magneto-transport of a chiral fluid in a system with
weakly broken symmetries.

، پژوهشگاه صفری، حمیدرضا

BMS4 algebra, its stability and deformation.

، امریکا لمان، کالج کابات، دانیل

Building bulk observables in AdS/CFT.
اسکایپ) با (سخنرانی

، امریکا هاروارد، دانشگاه ، وفا کامران

Swampland and Cosmology.
اسکایپ) با (سخنرانی

آلمان، کلن، پالنک ماکس مؤسسۀ هلر، پیوتر مایکل

– Circuit complexity for quantum fields-status re-
port.

– Path integral optimization as circuit complexity.

، پژوهشگاه و تهران دانشگاه ابراهیم، هاجر

Probing the ciritical point using holography.

، پژوهشگاه عشوریون، امجد

Non-minimal M-flation.

لهستان، ورشو، دانشگاه جانکووسکی، مارک یاکوب

Gauge/gravity duality: Unification of ideas.

، پژوهشگاه اسماعیلی، عرفان

Asymptotic symmetries of Maxwell theory in arbi-
trary dimenstions at spatial infinity.

نفری ناصر دکتر با گفتگو برنامۀ •

فیزیک تاریخچۀ با دانش پژوهان آشنایی هدف با فیزیک پژوهشکدۀ
تاریخ در نفری، ناصر دکتر علمی زندگی و ایران در چگال مادۀ
نفری ناصر کرد. برگزار را ایشان با گفتگو برنامۀ خرداد، بیست ونهم
و می شود شناخته ایران در چگال مادۀ فیزیک علمی جامعۀ پیشکسوت
شکل به حوزه این در فعال برجستۀ پژوهشگران از توجهی قابل تعداد
پژوهشی و آموزشی فعالیت و حضور از متأثر غیرمستقیم یا و مستقیم
علی دکتر توسط مصاحبه این بوده اند. ایران در گذشته دهۀ پنج طی وی
شکل به و زنده صورت به فیزیک پژوهشکدۀ علمی هیئت عضو ناجی
مادۀ فیزیک امروزیِ اهمیت شد: انجام زیر موارد در پاسخ و پرسش
ایران، در پایه علوم توسعۀ در آن اهمیت و نقش و جهان در چگال
برای ممکن راهکارهای جامعه، و علم به نسبت دانشمندان مسئولیت
تجربی پژوهش های نقش کشور، در علم ترویج و پژوهش کیفیت ارتقای
فعالیت دوره های مرور و ایران، در پایه علوم توسعۀ در آزمایشگاهی و

تاکنون. ١٣۵٠ دهۀ از نفری دکتر پژوهشی و آموزشی

پسادکتری، محققان دانشجویان، توجه شایان استقبال با برنامه این
و علمی مؤسسات سایر و پژوهشگاه از علمی هیئت اعضای و
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فیزیک بهارۀ کنفرانس بیست و ششمین

برگزار فرمانیه ساختمان کنفرانس سالن محل در کشور دانشگاه های
شد.

• نجوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، سینا بوعلی دانشگاه کمالی، وحید

Early time cosmology after swampland conjecture.

بهشتی، شهید دانشگاه ریاضی، نعمت اله

Black holes and AGN jets.

آلمان، کلن، دانشگاه فیزیک اختر مؤسسۀ صدقیانی، مهیا

Physical properties of the star-forming clusters in
NGC 6334: A study of the continuum dust emis-
sion with ALMA.

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

Spin of primordial black holes.

، پژوهشگاه احمدوند، مسلم

The effect of a background hypermagnetic field on
the cosmic electroweak phase transition.

، کانادا آلبرتا، دانشگاه عبدالرحیمی، شهره

Ingoing Eddington-Finkelstein metric of an evap-
orating black hole.

شریف، صنعتی دانشگاه رضایی، رضا

Relation between solar magnetic activity and the
global warming.

فیزیک بهارۀ کنفرانس بیست وششمین •

در قبل سال های سنت مطابق فیزیک بهارۀ کنفرانس بیست وششمین
همکاری با نجوم پژوهشکدۀ توسط ٩٨ خرداد ٢٣ و ٢٢ روزهای
علوم پژوهشکدۀ و فیزیک پژوهشکدۀ و شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ
علمی کمیتۀ اعضای شد. برگزار فرمانیه ساختمان سمینار سالن در نانو
گودرزی، حدیث گرجی، محمدعلی فیروزجاهی، حسن کنفرانس این
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عشوریان، امجد سرآبادانی، جالل رسولخانی، ربابه خاکزاد، محسن

به عالقه مندان از نفر ١۵٠ حدود بودند. ناصح علی و فضلی، زهرا

بنیادی دانش های پژوهشگاه از خارج و داخل از فیزیک گرایش های
و پوستر صورت به مقاله ٧۴ حدود و نمودند شرکت کنفرانس این در
صورت به مقاله ۵۴ تعداد این از که شد ارائه کنفرانس این در سخنرانی
شایان گردید. ارائه روز دو این در نیز سخنرانی ٢٠ و شد پذیرفته پوستر
و شد ثبت نیز اسالم جهان استنادی پایگاه در کنفرانس این است ذکر
اطالعات گردید. ثبت پایگاه این در نیز شرکت کنندگان ارسالی مقاالت
قابل زیر وبگاه در فیزیک بهارۀ کنفرانس بیست وششمین به مربوط

است. مشاهده

http://www.astro.ipm.ir/conferences/26thspring/

index.jsp

سخنرانی ها

اصفهان، صنعتی دانشگاه عبدی، مهدی

Frequency comb from a mechanically modulated
emitter.

، پژوهشگاه ، علیشاهیها محسن

Holographic complexity.

اراک، دانشگاه قربانی، کریم

How dark matter might evade direct detection.

، پژوهشگاه ناجی، علی

Shear-driven behavior of confined klinotactic and
magnetotactic swimmers.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه نجفی، علی

Active matter: Stability of thermodynamic phases.

، پژوهشگاه نامجو، محمدحسین

On light dark matter.

، پژوهشگاه طباطبایی، فاطمه

Star formation and galaxy evolution with radio
surveys—the promise of the SKA.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه ، وحیدی نیا محمدحسن

Gauge/gravity duality and information theory:
Holographic entanglement of purification?

پژوهشکده میهمانان •

آلمان لن، دانشگاه فیزیک اختر مؤسسۀ صدقیانی، مهیا
ایتالیا عبدالسالم، نظری فیزیک بین المللی مرکز میربابایی، مهرداد

آمریکا هاروارد، دانشگاه چن، زین گانگ
کانادا آلبرتا، دانشگاه عبدالرحیمی، شهره

• ملی تورین طرح •

در مجازی ماشین ارائۀ سرویس تورین رایانش گروه همت با •
شد راه اندازی ابر بستر

وظائف انجام برای مجازی ماشین صورت به ابری زیرساخت سرویس
هم سرویس این از شد. راه اندازی تورین رایانش گروه سوی از رایانشی
کشور نقاط اقصی از محققان سایر هم و پژوهشگاه محققان و کاربران
به مراجعه با می توانند کاربران منظور بدین شوند. بهره مند می توانند
را خود اطالعات grid.ipm.ir آدرس به تورین رایانش پرتال

کنند. ثبت را خود مجازی ماشین درخواست سپس و نموده وارد

استفادۀ منظور به هدیه اعتبار دریافت برای پژوهشگاه محققان
۵٠۵۵ داخلی شمارۀ با می توانند مجازی ماشین سرویس از رایگان
برای دانشگاه ها سایر دانشجویان که است ذکر شایان بگیرند. تماس
برخوردار ویژه تخفیف از تورین رایانش پرتال سرویس های از استفاده

هستند.
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