






حضور با مهر ١٧ روز در ١٣٩٨-٩٩ تحصیلی سال آغاز مراسم
پیشکسوتان، از جمعی و پژوهشگاه دکتری دوره های دانشجویان
در شد. برگزار فرمانیه ساختمان در آی پی ام پژوهشگران و مدیران،
علت به که پژوهشگاه ریاست الریجانی محمدجواد دکتر غیاب
محسن دکتر نداشت، حضور مراسم این در بیمارستان در بودن بستری
مراسم این سخنران اولین عنوان به آی پی ام پژوهشی معاون علیشاهیها

گفت: چنین

می گذرد. (١٣۶٨ سال (در پژوهشگاه تأسیس از سال سی امسال
تا ٢ ساختمان، این در آنها ۴تای که داریم پژوهشکده ٩ حاضر حال در ما
پژوهشگاه مستقرند. اختیاریه ساختمان در تا ٣ و نیاوران ساختمان در
هم بعضی و پژوهشکده ها به وابسته آنها از بعضی که دارد آزمایشگاه ٩
«ملی» است، ملی طرح چهار اجرای متصدی پژوهشگاه مستقل اند.
برای که معنا این به هم و می شوند انجام ملت برای که معنا این به هم
چشمۀ از عبارت اند طرح ها این است. ملی عزم به نیاز آنها اجرای
با همکاری و ایران، (گرید) ملی تورین سریع، پردازش مرکز ایران، نور

سرن.

یعنی دارد، رسمی علمی هیئت عضو ٣٧ حاضر حال در پژوهشگاه
استاد نفر ١٠ عده، این از است. رسمی پژوهشگاه لحاظ از آنها عضویت
نفر ١١٢ همچنین هستند. استادیار نفر ٢١ و دانشیار، نفر ۶ تمام،
عمدتاً که پاره وقت علمی کادر نفر ٣٠٠ و داریم، پسادکتری پژوهشگر
همکاری ما با پاره وقت طور به و کارند به مشغول دیگر دانشگاه های در
ملی طرح های در فعال پژوهشی کارشناس ٧۶ حدود در نیز و دارند.

داریم. مختلف سطوح در آزمایشگاه ها یا

گهگاه (که امنا هیئت شامل ما اساسنامۀ طبق پژوهشگاه ارکان
امور که است پژوهشگاه شورای و ریاست، می دهد)، جلسه تشکیل
پشتیبانی واحد چند بگذرد. باید شورا این تصویب از عمدتاً پژوهشگاه
شامل که است ریاست حوزۀ پشتیبانی واحد آنها از یکی که داریم
از دیگر یکی است. حراست همچنین و ریاست، دفتر دبیرخانه،
درباره اش قدری من که است دات آی آر و شبکه پشتیبانی واحدهای
واحدهای جزو هم اطالع رسانی مرکز و کتابخانه داد. خواهم توضیح

هستند. پژوهش از پشتیبانی
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پژوهشی معاون علیشاهیها، محسن

و پژوهشی معاونت قبال داریم. معاونت تا سه حاضر حال در
معاونت امسال و داشتیم اداری ـ  ـ مالی معاونت و تکمیلی تحصیالت
ذیل در گذشته سال یک در است. شده اضافه آنها به هم فناوری
تحصیالت مدیریت شده، اضافه مدیریت سمت دو پژوهشی، معاونت
متصدی شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ از خاکزاد محسن دکتر که تکمیلی
چه دانشجویان، به مربوط امور همۀ به رسیدگی مسئولیت و است آن
دانشجویان چه و پیوسته اند پژوهشگاه به امسال که جدید دانشجویان
دکتر که است پژوهشی مدیریت دیگر، سمت است. آن برعهدۀ قدیم،
به رسیدگی و دارد برعهده ریاضیات پژوهشکدۀ از رضایی طایفۀ بهروز
علمی، هیئت پژوهانه های پسادکتری، قراردادهای شامل پژوهشی، امور
کسی هر است. مدیریت این وظایف حیطۀ در مرتبط، امور سایر و ارتقا،
دربارۀ [شرحی کند. مراجعه ایشان به می تواند دارد، رابطه این در سؤالی
هیئت ما امسال از است.] آمده اخبار شمارۀ همین در مدیریت دو این
علمی هیئت اعضای ارتقای به رسیدگی برای را خودمان مستقل ممیزۀ

است. رضایی طایفۀ دکتر هم آن دبیر که داریم

پذیرش با ٧۵ و ٧۴ سال های در پژوهشگاه دکتری دوره های اولین
راه پالسما فیزیک همچنین و ریاضی، منطق رشتۀ در دانشجو ٨
نشدند. تشکیل دیگر و شدند تشکیل دوره یک کدامشان هر افتاد.
ما با آنها از بعضی البته رفتند. دانشگاه ها به آنها فارغ التحصیالن
در ریاضیات. پژوهشکدۀ در پورمهدیان دکتر مانند می کنند، همکاری
فیزیک از عبارت اند دکتری دورۀ در فعال رشته های حاضر، حال
اخترفیزیک، و نجوم چگال، مادۀ کیهان شناسی، و گرانش (محاسباتی،
کامپیوتر، علوم (هندسه)، ریاضیات میدان ها)، نظریۀ و بنیادی، ذرات
دانش آموختگان تعداد اعصاب شناختی. علوم و تحلیلی، فلسفۀ

این از بوده. نفر ١١٧ االن، تا اول دورۀ از پژوهشگاه دکتری دوره های
یا پسادکتری عنوان تحت هستند، شاغل درصد ٧٩ فارغ التحصیالن،
شده اند. جذب کشور از خارج در درصدشان ٣٨ که غیره، یا علمی هیئت
نفر ١٣ که است نفر ۵۴ پژوهشگاه در دانشجویان تعداد حاضر حال در
به داریم دانشجو ٧ فیزیک پژوهشکدۀ در هستند. جدید ورودی آنها از
نفر ۶ ریاضیات، در شده. اضافه امسال که جدید ورودی نفر یک اضافۀ
دو و هستند نفر ١۴ شناختی علوم در شده. اضافه امسال هم نفر ۴ و
هم نفر ١ و بودند نفر ٣ نانو علوم در نگرفته اند. دانشجو که است سال
دانشجو امسال و دارند دانشجو ۶ تحلیلی فلسفۀ در شده. اضافه امسال
کامپیوتر علوم شده. اضافه هم نفر ٢ و داشته نفر ٢ نجوم نگرفته اند.
پژوهشکدۀ در نگرفته اند. هم امسال دارد، دانشجو ٣ حاضر حال در

دارند. جدید ورودی ۵ امسال و نداشتند دانشجو شتابگرها و ذرات

بخش سه در را اخیر سال چند در پژوهشگاه فعالیت های عمدۀ
که اول، دست تحقیقات یا دانش مرز در حرکت یکی می کنم. ذکر
٩۵٠٠٠ حدود با کرده اند، چاپ مقاله ٧۶٠٠ از بیش ما محققان تاکنون
شاخصHمقاالت، و شده منتشر مقاله تا ٧٢٣ گذشته سال در ارجاع.
و Nature مجله های در تا ١٠ مقاالت، تعداد این از است. ١٠٩
از خارج دانشوران همکاری با آنها از بعضی شده، چاپ Science
داریم علمی هیئت عضو ١٢ پژوهشگاه. خود مال بعضی و بوده کشور
برحسب باید را این که می دانید البته دارند. ارجاع ١٠٠ از بیش که
ولی باشد خوب رشته ای در ١٠٠٠ عدد بسا چه کرد. نورماالیز رشته،
١٠٠٠ معنی همان ١٠٠ و باشد خوب ١٠٠ مثال دیگر رشته ای در
جایزۀ تا ٣٠ حدود ما علمی هیئت اعضای حاال تا باشد. داشته را

کرده اند. دریافت بین المللی

تخصصی کنفرانس و سمینار ٣٧٠ حدود سال هر متوسط طور به
آنها در اکثراً دوستان که هفتگی سمینارهای مثل می شود، برگزار داخلی

می کنند. شرکت

ارتباطات، سری یک ما که بگویم باید بین المللی ارتباطات دربارۀ
،ICTP مانند بین المللی پژوهشی مرکز چند با همکاری و تفاهم نامه،
ریاضیات پژوهشکدۀ و داریم ... و SISSA و ،ING ،CERN
۴٠ حدود است. داشته خارجی علمی مرکز چند با همکاری هایی نیز
شده نوشته پژوهشگرانی همکاری با گفتم که مقاله ای ٧۶٠٠ از درصد
همکاری جزو بنابراین و است کشور از خارج در آنها متبوع دانشگاه که
حدود تاکنون پژوهشگاه تأسیس بدو از می شود. محسوب بین المللی
در شرکت برای یا و درازمدت دوره های برای خارجی استاد ١۴٩٠
در بین المللی همایش ٢٢٠ االن تا آمده اند. پژوهشگاه به کنفرانس ها

سال. در همایش ٧ متوسط طور به یعنی شده، برگزار پژوهشگاه
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گفتم، آغاز در چنانکه پژوهشگاه، فعالیت های از دیگر بخش یک
ملی رصدخانۀ  طرح ها این از یکی است. ملی کالن طرح های اجرای
باشیم. آن افتتاح شاهد موقع همین بعد سال امیدواریم انشااله که است
کارهای انشااله و است راه آغاز در که است ایران نور چشمۀ دیگری،
مرکز دارد. دولت بیشتر حمایت به نیاز عمدتاً بشود. انجام سریع تر آن
آزمایشگاه چند اینهاست. جزو هم (گرید) ملی تورین و سریع پردازش
چگال، مادۀ آزمایشگاه و شناختی، علوم آزمایشگاه مثل داریم، هم مرجع
اینترنت شبکۀ به کشور اتصال اولین پژوهشگاه، خدمات جملۀ از . ... و
در علمی پشتیبانی خدمات برمی گردم. آن به که بوده دات آی آر تأسیس و
خدمات از عالی آموزش سامانۀ و علمی، مراکز اتوماسیون تورین، زمینۀ
به مربوط تصویر چند اینجا در [سخنران است. پژوهشگاه مهم کشوری

داد.] نشان حاضران به را ملی طرح های

پسادکتری محقق ١١٢ ما حاضر حال در گفتم، هم قبال چنانکه
کردن وارد نبود. شناخته ایران در پسادکتری مفهوم و عنوان این داریم.
است. پژوهشگاه خدمات از یکی کشور عالی آموزش در مفهوم این
فوق برنامۀ عنوان تحت پژوهشگاه که بود ١٣٧١ سال در بار اولین
و علیمحمدی مسعود شهید کرد: جذب را علمی هیئت نفر دو دکتری

است. شریف صنعتی دانشگاه استاد فعال که کریمی پور وحید

اول روزهای از و داده انجام پژوهشگاه که مهمی کارهای از یکی
من که است بوده ملی کامپیوتری شبکۀ تأسیس داشته را آن دغدغۀ

جزو می کنم. نقل ١٣٧١ تابستان اخبار نشریۀ از آن دربارۀ را مطالبی
شبکۀ نحوی به ما که بود این پژوهشگاه مدیران دغدغه های اولین
شبکۀ به شدن وصل هدف ها از یکی و باشیم داشته ملی کامپیوتری
داشتیم، کامپیوتر واحد یک اول روزهای همان از ما بود. بین المللی
به (database) داده ها پایگاه همان که می کرد تولید نرم افزار یک که
شاید که می کرد کار DOS عامل سیستم تحت و بود امروزی مفهوم
(preprint) پیش چاپ که کسی نباشند. آشنا آن با زیاد مردم االن
جستجو بتواند کسی هر که کند آپلود آنجا در را آن می توانست می نوشت،
فعالیت ها این بگیرد. پرینت آن از و ببیند را آن و کند (search)
پژوهشی و آموزشی شبکۀ به ایران ١٣٧١ سال در اینکه تا داشت ادامه
این و دادند انجام را کارها این که کامپیوتر گروه اعضای پیوست، اروپا
ابراهیم شکوفنده، برادران بهزادی، اکبر آقایان کردند، برقرار را اتصاالت
به اتصال طریق از کار این بودند. خادمی سعید و مشایخ، نقیب زاده
ایدۀ شد. میسر ایمیل دریافت و ارسال و شد عملی اتریش در دانشگاهی
علمی جامعۀ اختیار در را خود دستاوردهای که بود این ابتدا از پژوهشگاه
بین المللی، اینترنت به پژوهشگاه شدن وصل از پس دهد. قرار کشور
حتی و مختلف فرهنگی و پژوهشی و آموزشی مراکز و دانشگاه ها،
بین المللی اینترنت به آی پی ام طریق از خارجه، وزارت مانند نهادهایی
گسترش دربارۀ اطالعاتی شامل سال ها آن در اخبار شمارۀ هر پیوستند.

است. شبکه

۴| | ٩۴ پیاپی شمارۀ | ١٣٩٨ پاییز



مختلف جوانب و سمت وسو و هدف ها مورد در امروز که بحث هایی
آن به هم بیشتر که می رود انتظار و است جریان در پژوهشگاه فعالیت
اول صفحۀ به شما اگر و بوده مطرح اول روزهای همان از شود، زده دامن
تحت می بینید مقاله ای کنید نگاه ،١٣٧٢ تابستان شمارۀ اخبار، نشریۀ
مورد در الریجانی دکتر قلم به علمی» توسعۀ در کیفیت «جهاد عنوان
... کاربردی یا باشد محض که باشد، باید چگونه علمی کار کیفیت اینکه
اتفاقاتی تمام که است پژوهشگاه مکتوب رسمی سند تنها اخبار نشریۀ
به مراجعه با می دهد. نشان امروز به تا داده رخ پژوهشگاه عمر در که را
کنید پیدا دسترسی اخبار شماره های تمام به می توانید پژوهشگاه وبگاه
مصاحبه های نشریه این صفحات در کنید. دانلود خواستید را هرچه و
خسروشاهی، اردالن، آقایان مثل پژوهشگاه مؤسس مدیران با متعددی
پژوهشکده ها بعدی مدیران نیز و شهشهانی و گلشنی، ارفعی، منصوری،
و تفکرات انواع آنها خالل در که شده درج پژوهشگاه واحدهای و
شده منعکس پژوهشگاه حیات طول در مطرح برنامه های و طرح ها
و جدید واحدهای و پژوهشکده ها تأسیس مانند مهم رویدادهای است.
اخبار آیینۀ در همایش ها همۀ به مربوط اطالعات نیز و آنها تأسیس دلیل
اخبار که می رود انتشار و می شویم روز به داریم ما است. یافته بازتاب
چیزها این و مجازی فضای و جدید تکنیک های از و شود روز به هم
که خسروشاهی دکتر از می کنم قدردانی من حال، هر به کند. استفاده
شده منعکس آن در مطالب این که داشته اند عهده به را اخبار مسئولیت

افراد خاطرۀ در کامال که نبوده چیزی مطالب این وگرنه است مانده و
مطلبشان حتماً دارند، مطلبی دارند، ایده ای که کسانی هم حاال بماند،
به حاال که اخبار، در ایشان تا بدهند خسروشاهی دکتر به و بنویسند را
نظرات از بتوانند آیندگان و بیاورند می شود، منتشر الکترونیکی صورت

کنند. استفاده و شوند مطلع فعلی ایده های و

آرم چپ، سمت لوگوی کنید. توجه آرم دو این به آخر: نکتۀ اما و
بهار از بعد پژوهشگاه آرم راستی، سمت و ١٣٧٢ بهار تا پژوهشگاه
مجلۀ از نقل به آرم، این حکمت دربارۀ می خواهم من است. ١٣٧٢

بدهم. توضیح اخبار،

به اخبار، مجلۀ ١٣٧٢ شمارۀ بهار از نقل به اینجا، در [سخنران
تصویب و طراحی فرایند و پژوهشگاه آرم در رفته کار به نمادهای تشریح
عیناً اخبار در مندرج مطلب که پرداخت پژوهشگاه علمی شورای در آن
احاطه کنندۀ چهارضلعی که گفت جمله از وی است. آمده صفحه این در

است.] مهر گردونۀ نقش به اشاره آرم، این در دایره
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فناوری معاون خسروشاهی، قرار حبیب

معاونت خسروشاهی قرار حبیب دکتر از سپس علیشاهیها دکتر
سخنرانی این متن کرد. دعوت سخنرانی ایراد برای پژوهشگاه فناوری

می آید. زیر در

پژوهشگاه به امسال که دانشجویانی به می گویم خیرمقدم اوال
که است اولی سال که علمی هیئت اعضای از عده آن و پیوسته اند
عضو زیادی تعداد گذشته سال چند در می کنند. کار مجموعه این در
خوشحالی باعث خیلی که شده اضافه پژوهشگاه به جوان علمی هیئت
معاونت اینکه زمینۀ در شد صحبتی پیش، سال یک حدود است.
در من اینکه خاطر به می کنم گمان و بشود ایجاد پژوهشگاه در فناوری
کار این من است خوب که کردند فکر می کنم، کار ایران ملی رصدخانۀ
معاونت این که کرده ایم سعی عمدتاً گذشته سال یک در کنم. شروع را

کنیم. سازماندهی و ایجاد را

اگر و شده، فناوری حوزۀ وارد پژوهشگاه که است سال ده حدود
مثال می توانید برویم، حوزه این سمت به باید چرا که بفهمیم بخواهیم
دو و کیهان شناس یک به که کنید نگاه دیروز فیزیک نوبل جایزۀ به
بود این بودند داده انجام منجم دو آن که کاری مهم ترین شد. داده منجم
۵٠هزار. (resulotion)تفکیک با بودند ساخته اسپکتوگراف یک که
متر یک دقت با را ستاره یک حرکت سرعت می تواند اسپکتوگراف این
می توانیم دقیق، بسیار اندازه گیری های این با کند. اندازه گیری ثانیه بر
امروزه نه. یا هست چرخش حال در ستاره آن دورِ سیاره ای آیا که بفهمیم
از بگیرید، نظر در که را فیزیک از دیگری بخش هر یا ذرات، نجوم،

جایی من می روند. پیش هم پابه پای اینها و نیستند جدا فناوری و تجربه
کرده ایم درک عالم عمق از که سالی میلیارد یک هر برای که زدم مثال
یا تلسکوپ ها، آینه های شدن بزرگ یا تجربه شده، فناوری جهش یک
همین و آشکارسازها؛ شدن بهتر و شدن دقیق تر یا و تلسکوپ ها، خود
سال میلیون پانصد آن به برسیم تقریباً حاضر حال در که شده باعث

عالم. تشکیل اول

است، محسوس آن کمبود هم هنوز و بوده کم ایران در که چیزی
می شوند پرداخته که نظریه هایی این که است قبیل این از مسائلی به توجه
اندازه گیری ها این در خودمان آیا نیستند. یا هستند اندازه گیری بر مبتنی
تا کنیم تحمل بایستی که محدودیت هایی و نیستیم. یا هستیم سهیم
پژوهشگاه کنیم. استفاده هستند، ایران از بیرون که تجهیزاتی از بتوانیم
ملی رصدخانۀ و ملی شتابگر طرح دو اجرای خود عمر سوم دهۀ آغاز در
همکاری و شد، اضافه آن به HPCهم و گرید طرح بعداً کرد، شروع را
فناوری جنبۀ االن خوشبختانه و بود شده شروع هم آن از پیش که سرن با
صنعت و داد سفارش پژوهشگاه روز آن اگر یعنی گرفته، خودش به هم
در خودش سهم عنوان به سرن به داد که ساخت برایش چیزی ایران
دارند کارشان محل در جا همین ذرات پژوهشکدۀ بچه های امروز سرن،
سرن (upgrade) ارتقای در که می سازند و می کنند طراحی را بردهایی

شد. خواهد گرفته کار به

ورود یعنی خود عمر سوم دهۀ در پژوهشگاه نگرش تغییر این
شکل پژوهشگاه در هم بخشی که بود این مستلزم فناوری حوزۀ به
می دانید، که طور همان دهد. انجام را هماهنگی ها سری یک که بگیرد
را خودشان تصمیمات و هستند مستقل پژوهشکده ها پژوهشگاه، در
بخش های و ملی طرح های می گیرند؛ خودشان شورای نظر براساس
هستند پژوهشکده ها نظر زیر یا اینها هستند. همین طور هم فناوری
فناوری معاونت که کاری بیشتر هستند. مستقلی واحد خودشان یا و
انجام اینها بین باید که است هماهنگی هایی واقع در می دهد، انجام
کار محیط ایمنی و سالمت که بود این ما تالش عمدۀ گذشته سال شود.
دارند، ضعف هایی چه که بگوییم واحدها این به حداقل یا و کنیم بهتر را
و آزمایشگاه ها این از بازدید چندین چیست. ضعفشان و قوت نقاط و
بکنند. باید چکار که شد گفته آنها به و گرفت انجام کارگاه ها و طرح ها
آنها با که واحدهایی که خوشحالیم و است مهم خیلی ایمنی موضوع این

گرفتند. جدّی را ایمنی موضوع گرفتیم، تماس

ایجاد است، فناوری معاونت خاص محور واقع در امسال که کاری
کرده اند ایجاد را مرکزی چنین مؤسسات از بسیاری است. رشد مرکز
شکل مؤسسه دل در سازمانی طور به که را فناوری هایی اینکه برای
درآورند شکلی به را فناوری اینکه یا محصول، یک به کنند تبدیل می گیرد
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که نیست الزم یعنی باشد. دیگر جایی در استفاده و عرضه قابل که
هم دانش خود اوقات بعضی شود، تجاری محصول یک به تبدیل حتماً
ترکیب اگر را این و بگیرد. قرار استفاده مورد دیگر جاهای در می تواند
هست، فارغ التحصیالن برای پایه علوم در که کاری بازار اوضاع با کنیم
در به خصوص که فارغ التحصیالنی از توجهی قابل درصد که می بینیم
می گذرانند، را پسادکتری یا و می گیرند دکتری درجۀ دارند فناوری حوزۀ
و کسب دنبال و فناوری حوزۀ سمت به بروند مقطعی یک در می توانند

خودشان. کار

این انداخته راه به امسال فناوری معاونت که فعالیت هایی هدف
یا کالن داده ها، تحلیل ،(data science) داده علوم حوزۀ در که است
یا و بگذارد پژوهشگران اختیار در را ابزارهایی آن، به مربوط مسائل
را راه این چگونه که بدهد آموزش آنها به کند، هماهنگ را آنها آنکه
تأسیس بنابراین، بدهد. شتاب جریان این به اصطالح به و کنند طی
است درستی راه واقع در شتاب دهنده، آن، از پیش شاید و رشد، مرکز
پژوهشگاه که کردند اشاره علیشاهیها دکتر برود. باید پژوهشگاه این که
عرضه مختلف جاهای به دارد را اینترنت و آورد، ایران به را اینترنت
جای به که کنیم فکر این به باید پژوهشگاه چهارم دهۀ در شاید می کند.
آن بستر و اینترنت از واقع در خودمان کنیم، عرضه را اینترنت اینکه
ایجاد دارد گرید و سریع پردازش مرکز که امکاناتی از کنیم؛ استفاده
یعنی بدهیم، اینترنتی خدمات بتوانیم داده علوم با آن ترکیب و می کند

و کنیم ایجاد افزوده ارزش بیشتر و کنیم فروشی خام کمتر معنا، یک به
بیرون به و بگذاریم داده حجم همین روی را پژوهشگاه خود اثر یا امضا

بدهیم.

زحمت قدیم از هم نمایشگاه ها برگزاری مثل برنامه هایی مورد در
هماهنگی های اما هست. همچنان و بوده ارفعی عالیه خانم برعهدۀ آنها

می دهد. انجام فناوری معاونت را آن اجرایی

واقع در یا و رشد مرکز ایجاد ما تالش عمدۀ امسال خالصه، طور به
مرکز این فیزیکی ایجاد منظورمان ولی است، رشد مرکز ایجاد مقدمات
شده. برگزار آموزشی کالس و درس زیادی تعداد هم االن همین نیست،
شرکت های می شود چطور که داشتیم زمینه این در برنامه ای پیش هفتۀ
از چیست. آنها بازرگانی و حقوقی مسائل و کرد، ایجاد را دانش بنیان
و بیایند که کردیم دعوت ملی طرح های و پژوهشکده ها همۀ مسئوالن
معاونت اقدامات اجمالی معرفی بود این کنند. شرکت برنامه این در
همین در پیش بینی قابل آیندۀ تا می کنم فکر و اخیر سال یک در فناوری

کرد. خواهیم حرکت مسیر

تصاویر شامل کلیپی خسروشاهی، قرار دکتر سخنرانی از پس
آغاز از پژوهشگاه، پژوهشگران و مدیران، پیشکسوتان، از بسیاری
بود. آن کنندۀ تهیه اطالع رسانی مرکز که شد داده نشان کنون، تا
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از باید ما گفت، تصویرها مورد در توضیحاتی ضمن پژوهشی معاون
در افزود: وی کنیم. تشکر و قدردانی ساختند را پژوهشگاه که کسانی
سمت وسوی دربارۀ مختلفی ایده های و دیدگاه ها پژوهشگاه حیات طول
مطرح هم هنوز آنها از بعضی که بوده بحث مورد پژوهشگاه حرکت
سال در اخبار شمارۀ یک از من که موضوعی همان جمله از است،
باشد محض تحقیقات باید ما اولویت آیا اینکه آن و کردم نقل ٧١
افکار و نظرات هم ما جوان همکاران و جدید نسل حاال کاربردی. یا
سمت های که کسانی از خصوص به می کنم دعوت من و دارند جدیدی
از مثال مکتوب صورت به و کنند مطرح خودرا نظرات که دارند اجرائی
قرار بحث و دید معرض در تا دهند انتشار اخبار نشریۀ همین طریق
گفت: پژوهشگاه اولیۀ دوران به اشاره با سخنران سپس . ... گیرد
اختالف و بحث پژوهشگاه بنیانگذاران و پیشکسوتان میان اوایل در
اعطای و تخصیص مرکز یک باید اینجا آیا که بوده باره این در نظری
بودجۀ که باشد کوچکی مرکز یعنی باشد (funding agency) پژوهانه
هیئت خودش یا می کند توزیع دانشگاه ها پژوهشگران بین را پژوهشی
هست. سند مورد این در کند. پژوهش مستقال و باشد داشته علمی

بحث های و رخداده اتفاقات و آی پی ام تاریخچۀ دربارۀ سند نوع سه کال
گذشته سال های در که است اخبار نشریۀ همین یکی داریم. آن در مطرح
جلسه ها گزارش دیگر، هست. همه دسترس در و می شده منتشر همواره
خیلی که است اول سال شش پنج در خسروشاهی غالمرضا دکتر قلم به
٢٠ حدود سوم، و نیست، عموم دسترس در ولی شده نوشته دقیق
است. پژوهشگاه پیشکسوتان و مؤسسان با شفاهی مصاحبۀ ساعت
علمی هیئت پژوهشگاه، که شده منجر اینجا به بحث ها آن حال هر به
آن گرداندن برای هم دانشگاه ها کادرهای از و باشد داشته را خودش
پژوهشی طرح که هم دانشگاه ها پژوهشگران به همچنین و بگیرد کمک
شده فعلی وضعیت به منجر خالصه، بدهد. پژوهانه می شود پذیرفته آنها
هر به باشد. می توانست این از بهتر وضع که کنیم فکر شاید است.
عهده به را راه ادامۀ که جوان هاست خصوص به و همکاران، برعهدۀ حال
بحث های این وارد که می کنم درخواست دوستان از دوباره من بگیرند.
زیرا بشوند است مطرح امروز که «فناوری» و محض»، یا «کاربردی
سال سی در پژوهشگاه حرکت مسیر مشخص کنندۀ بحث ها این نتیجۀ

بود. خواهد آینده

انواع و داده رخ پژوهشگاه عمر در که اتفاقاتی تمام که است پژوهشگاه مستمر و مکتوب رسمی سند تنها اخبار نشریۀ پژوهشی: معاون
دارند، ایده ای که همکارانی از هم حاال ... است شده منعکس آن در پژوهشگاه حیات طول در مطرح برنامه های و طرح ها و تفکرات
منتشر الکترونیکی صورت به حاال که نشریه، این اختیار در آیندگان و دیگران اطالع برای و بنویسند را مطلبشان می خواهم دارند، مطلبی
امروز که «فناوری» و محض»، یا «کاربردی بحث های این وارد می کنم درخواست جوان همکاران از خصوص به ... دهند قرار می شود

بود. خواهد آینده سال سی در پژوهشگاه حرکت مسیر کنندۀ مشخص بحث ها این نتیجۀ زیرا بشوند است مطرح
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جدید، مدیریت دو
پژوهشی معاونت نظر زیر

سمت دو پژوهشگاه، آموزشی امور و پژوهشی امور دقیق تر و بهتر ساماندهی برای ،١٣٩٨ سال در
پژوهشی» امور «مدیریت شد: افزوده پژوهشی، معاونت ذیل پژوهشگاه، مدیریتی ساختار به جدید
و است پژوهانه تخصیص و ترفیعات و ارتقا قبیل از پژوهشگران امور به رسیدگی آن وظیفۀ که
آموزشی برنامه های هماهنگ سازی آن عمدۀ وظیفۀ که تکمیلی» تحصیالت و آموزشی امور «مدیریت
طایفۀ بهروز دکتر سمت، دو این تصدی برای است. آن به وابسته تکنولوژی توسعۀ و پژوهشگاه
ذرات پژوهشکدۀ از خاکزاد محسن دکتر و پژوهشی امور مدیریت به ریاضیات پژوهشکدۀ از رضایی

شد. منصوب آموزشی امور مدیریت به شتابگرها و

پژوهشی امور مدیریت

رضایی طایفه بهروز

پژوهشی امور مدیر

و پژوهشی معاونت نظر زیر پژوهشگاه پژوهشی امور مدیریت
مربوط مراحل پیگیری وظیفۀ و است پژوهشگاه تکمیلی تحصیالت
علمی هیئت اعضای پژوهانۀ و ترفیعات، ارتقا، داخلی، استخدام به

دارد. عهده بر را پژوهشگاه

پژوهشگاه، امنای هیئت و علمی شورای مصوبۀ براساس
است: زیر صورت چهار از یکی به پژوهشگاه با تمام وقت همکاری

هیئت عضو ارشد، پسادکتری پژوهشگر پسادکتری، پژوهشگر
هیئت اعضای آمار رسمی. علمی هیئت عضو و آزمایشی علمی

است: آمده بعد صفحۀ جدول در علمی

استخدام متقاضیان مدارک بررسی وظیفۀ پژوهشی امور مدیریت دفتر
و آزمایشی، علمی هیئت عضو ارشد، پسادکتری پژوهشگر عنوان به
آنها تأیید و پژوهشکده ها طرف از ارسال شده رسمی علمی هیئت عضو
را پژوهشگاه علمی شورای و پژوهشگاه منتخب کمیتۀ در طرح برای
ضوابط لحاظ از استخدام مراحل که است ذکر شایان دارد. برعهده
همکاری با و پژوهشگاه داخلی استخدام موازات به عتف، وزارت
می شود. پیگیری پژوهشگاه جذب ِ اجرایی هیئت و مربوطه پژوهشکدۀ
سپس و پیمانی علمی هیئت عنوان به استخدام شامل مراحل این
از بعد آزمایشی رسمی به پیمانی از استخدامی وضعیت تبدیل
دیگر سال دو از بعد قطعی رسمی به نهایت در و سال دو حداقل

می باشد.
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پژوهشکده تفکیک به علمی هیئت اعضای آمار

علمی هیئت عضو
رسمی

علمی هیئت عضو
آزمایشی پژوهشکده

۴ ٢ شتابگرها و ذرات
١٠ ٢ ریاضیات
٠ ٠ زیستی علوم
٠ ٠ شناختی علوم
٠ ١ کامپیوتر علوم
٠ ٢ نانو علوم
۴ ١ تحلیلی فلسفۀ
۵ ١ فیزیک
٣ ١ نجوم
٢۶ ١٠ جمع

براساس و پژوهشکده تفکیک به علمی هیئت اعضای آمار
عتف وزارت در استخدامی وضعیت

رسمی
قطعی

رسمی
آزمایشی پیمانی پسادکتری پژوهشکده

٣ - ٣ - شتابگرها و ذرات
٢∗∗ ۴ ۵ ١∗ ریاضیات
- - - - زیستی علوم
- - - - شناختی علوم
- - ١ - کامپیوتر علوم
- - ٢ - نانو علوم
١ ١ ٣ - تحلیلی فلسفۀ
۴ ١ - ١∗ فیزیک
٢ - ٢ - نجوم
١٢ ۶ ١۶ ٢ جمع

پیمانی روال طی حال در *

مأمور نفر یک **

را علمی هیئت اعضای ارتقای درخواست های همچنین دفتر این
کمیته ها و پژوهشگاه مستقل ممیزۀ هیئت در طرح برای و کرده بررسی
امور دفتر ترفیعات، زمینۀ در می کند. آماده مربوطه کمیسیون های و
ترفیعات کمیتۀ جلسۀ چهار تشکیل به مبادرت سال هر پژوهشی
پژوهشگران ترفیع تقاضاهای و نموده فصل هر اوایل در پژوهشگاه

می دهد. قرار بررسی مورد را علمی هیئت اعضای و پسادکتری

را پژوهانه تخصیص درخواست برای فرخوان پژوهشی امور دفتر
علمی هیئت اعضای اطالع به ایمیل طریق از سال هر اسفندماه اواسط
سال عملکرد گزارش  همراه به را درخواست ها این سپس و می رساند

قرار پژوهشگاه منتخب کمیتۀ اختیار در بررسی برای اعضا پژوهانۀ قبل
پژوهشگاه اداری اتوماسیون وبگاه طریق از پژوهانه هزینه کرد می دهد.

می شود. انجام پژوهشی امور مدیریت نظر زیر و

پسادکتری و پسادکتری دوره های مجموع طول اینکه به توجه با
اجرای بر نظارت وظیفۀ مدیریت این کند، تجاوز سال پنج از نباید ارشد

دارد. برعهده را پژوهشکده ها طرف از آن

شمیم و پژوهشی امور مدیر رضایی طایفه بهروز حاضر حال در
وبگاه آدرس است. پژوهشی امور مدیریت دفتر کارشناس هاشمیان زاده

دفتر

http://research.ipm.ir/researchoffice

است.

و آموزشی امور مدیریت
تکمیلی تحصیالت

خاکزاد محسن

آموزشی امور مدیر

آن، اساسنامۀ طبق بنیادی دانش های پژوهشگاه اصلی وظایف از یکی
دایر طریق از تأسیس موضوع زمینه های در محقق پرورش به «کمک
١٣٧۴ سال در پژوهشگاه است. تکمیلی» تحصیالت دوره های کردن
اقدام متمرکز، صورت به خود دکتری ورودی آزمون اولین برگزاری با
نمود پالسما فیزیک رشتۀ در تخصصی دکتری دانشجوی ۵ پذیرش به
ادامه تاکنون را مختلف رشته های در دکتری دانشجویان پذیرش روند و
موفق تجربه ای با آی پی ام شد مدعی می توان که طوری به است داده
و (متمرکز تخصصی دکتری دانشجوی پذیرش دوره ۴٢ برگزاری در
مختلف، سنوات در دانشجو ١٨٠ به نزدیک جذب با نیمه متمرکز)،
چرخۀ وارد را متخصص فارغ التحصیل ١٢٠ به نزدیک است توانسته
که رشته هایی در خصوصاً دانشجو تربیت زمینۀ در و کرده کشور علمی
بود، شده توجه آن به کمتر یا و مانده مغفول کشور دیگر دانشگاه های در
گسترش و پژوهشگاه اساسنامۀ اهداف تحقق جهت در بزرگ گام هایی
فعالیت از جدول هایی مطلب، ادامۀ در بردارد. کشور علمی مرزهای

است. آمده دکتری دوره های در پژوهشگاه آموزشی
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پژوهشکده تفکیک به دکتری، دوره های در پژوهشگاه آموزشی فعالیت آمار

اشتغال درصد
∗∗فارغ التحصیالن

تعداد
فارغ التحصیالن

دانشجویان تعداد
فعلی

تعداد
پذیرفته شدگان

∗ فعال

دوره های تعداد
دکتری

مورد پذیرشرشتۀ پژوهشکده

٩۵ ١٧ ۵ ٢٢ ٢ میدان ها نظریۀ و بنیادی ذرات شتابگرها و ذرات

٧٢ ١١ ١٠ ٢١ ٧
ریاضی جبری، هندسۀ ریاضی، منطق

گرایش ها کلیۀ با
ریاضیات

٧٨ ٢٩ ١١ ۴٠ ١٠ شناختی اعصاب علوم شناختی علوم
۶٠ ١٠ ٢ ١٢ ۴ کامپیوتر علوم کامپیوتر علوم
٧٨ ١۴ ۵ ١٩ ۵ محاسباتی فیزیک نانو علوم
٧٢ ١۴ ۵ ١٩ ۴ تحلیلی فلسفۀ تحلیلی فلسفۀ
٨٣ ١٩ ٧ ٢۶ ٧ پالسما، فیزیک فیزیک فیزیک
٩۵ ۶ ۴ ١٠ ٣ واخترفیزیک نجومی، نجوم فیزیک نجوم

اخراجی. و انصرافی دانشجویان منهای پذیرفته شدگان کل تعداد ∗
است. شده تهیه فارغ التحصیالن از دسترس در اطالعات براساس و ١٣٩٨ ماه مرداد اطالعات براساس اشتغال درصد ∗∗

دکتری دوره های در پژوهشگاه فعالیت کلی آمار

التحصیالن فارغ تعداد فعلی دانشجویان تعداد فعال پذیرفته شدگان کل تعداد دکتری دوره های تعداد

١٢٠ ۴٩ ١۶٩ ۴٢

در پژوهشگاه دکتری دوره های در حضور برای تقاضا افزایش
کلی سیاست های در که محدودیت هایی علی رغم اخیر، سال چند
آموزشی دوره های تشکیل برای فناوری و تحقیقات علوم، وزارت
پذیرش با است. بوده چشمگیر بسیار دارد، وجود پژوهشگاه ها در
اتخاذ ضرورت پژوهشگاه، مختلف پژوهشکده های در بیشتر دانشجویانِ
توسعۀ کنار در پژوهشگاه آموزشی برنامه های هماهنگی برای روش هایی
شکل گیری می شد. احساس پیش از بیش آنها به وابسته تکنولوژی
بود نیاز این به پاسخ تکمیلی» تحصیالت و آموزشی امور «مدیریت
اجرایی صورت ٩٧ دی ماه در خاکزاد محسن دکتر انتصاب با و
به را کارشناس سمت آموزشی امور دفتر در کیانفر پروانۀ یافت.

دارد. عهده

برگزاری طریق از برون سازمانی و درون هماهنگی های فرایند بهبود
مشکالت شناخت دانشجویان، پیشرفت پایش مختلف، شوراهای
از بهینه استفادۀ توان، حد در آنها رفع و دانشجویان گروهی و فردی
جمله از درخشان، استعدادهای و نخبه دانشجویان علمی توانمندی های
زمانی بازۀ در آن اثرات که است مدیریت این برای تعریف شده وظایف

است. ارزیابی قابل میان مدت

تدوین مدت، این در مدیریت این ذکر قابل فعالیت های از یکی

عالوه تا است شده سعی آن در که است پژوهشگاه دکتری دورۀ آیین نامۀ
دانشگاه های و عتف وزارت در موجود مدون چارچوب های رعایت بر
شده سعی همچنین شود. لحاظ نیز پژوهشگاه ویژۀ شرایط کشور، بزرگ
ارتقا برای انگیزش نوعی تا گردد تدوین پویا نگاهی با آیین نامه  که است
کار، این در کند. ایجاد آموزش زمینۀ در پژوهشگاه سطح در را بهبود و
جایی مسلماً و است شده مشارکت به دعوت درگیر عناصر تمامی از
دستورالعمل هر یا آموزشی آیین نامۀ اجرای گیرد، شکل جمعی باور که

شد. خواهد سهل تر دیگری

پژوهشکده های در مختلف از نظرات استفاده به تمایل بر عالوه
هم دانشجویان تا نظرات است جریان در نیز برنامه ای دانشجو، پذیرندۀ
این برای کنونی برنامۀ باشد. داشته را خود جایگاه پویا فرایند این در
بر عالوه که است جلساتی در ادواری طور به دانشجویان حضور امر،
تدوین مسیر در که مشکالتی و مسائل به آنان، پیشرفت چگونگی پایش
از غرض . پرداخت خواهد شده اند مواجه آن با نیز خود دکتری رسالۀ
برای انتها تا ابتدا از پژوهشگاه در آموزش جادۀ که است آن پایش این
را خود ممکن صورت هموارترین دانشجویان و اساتید ، پژوهشکده ها
ضرورت به توجه با پژوهشگاه آموزشی بلندمدت برنامۀ . باشد داشته

است. مدیریت این آیندۀ هدف های سرفصل پویایی،
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در مدیریتی تحوالت

اصفهان شعبۀ ــ ریاضیات پژوهشکدۀ

ریاضیات پژوهشکدۀ ریاست به اصفهان دانشگاه استاد اعظم، سعید دکتر بنیادی، دانش های پژوهشگاه رئیس طرف از حکمی طی ،١٣٩٨ مرداد در
در اصفهان شعبۀ سرپرست اولین داشت. عهده به سرپرست عنوان به را شعبه ادارۀ مسئولیت ١٣٩۵ سال از وی شد. منصوب اصفهان شعبۀ ــ

بود. اسداللهی جواد دکتر (١٣٩-١٣٩١۵) آن عمر اول سال چهار
ایده ها و مدیریتی نگرش با تا نشسته ایم ریاضیات پژوهشکدۀ اصفهانِ شعبۀ جدید رئیس صحبت پای اخبار، نشریۀ سنت به صفحات، این در

می آید. فعلی مدیر قلم به مرکز آن پیشبرد و شکل گیری در شعبه قبلی مدیر مؤثر نقش دربارۀ شرحی سپس شویم. آشنا اعظم دکتر برنامه های و

با اخبار گفتگوی

اصفهان شعبۀ ــ ریاضیات پژوهشکدۀ رئیس

دوره های ،١٣٣٨ متولد اعظم، سعید
ترتیب به را ارشد کارشناسی و کارشناسی
دانشگاه در ١٣۶٩ و ١٣۶۶ سال های در
١٣٧۶ سال در و رساند پایان به اصفهان
ساسکا دانشگاه از دکتری درجۀ اخذ به موفق
دانشگاه استادتمام وی شد. کانادا چوانِ
ریاضی گروه مدیریت سال ٣ است، اصفهان
مهرماه از داشته، عهده به را اصفهان دانشگاه
مرداد در و بوده اصفهان شعبۀ ــ ریاضیات پژوهشکدۀ سرپرست ١٣٩۵

است. شده منصوب شعبه آن ریاست به ١٣٩٨ ماه

******

اصفهانِِ شعبۀ شکل گیری نحوۀ و تاریخچه به راجع قدری لطفاً اخبار:
بدهید. توضیح ریاضیات پژوهشکدۀ

١٣٩١ سال ماه مهر در ریاضیات پژوهشکدۀ اصفهانِ شعبۀ اعظم:
عالوه ریاضیات پژوهشکدۀ در مستحضرید که همان گونه شد. تأسیس
محقق تحقیقاتی رده های پسادکتری، محققان و علمی هیئت اعضای بر
قالب در اغلب که دارد وجود ارشد محقق و مقیم، محقق غیرمقیم،
بقیۀ علمی، هیئت اعضای به جز و می کنند فعالیت پژوهشی گروه های
فعالیت به فوق رده های از یکی قالب در یک ساله قراردادهای با محققان
دیگر تحقیقاتی ردۀ دو محققان غیرمقیم، محققان به جز می پردازند.
در باشند. داشته حضور پژوهشکده محل در را هفته در روز چند باید
استان دانشگاه های محققان از تعدادی ١٣٩١ سال از قبل سال های
داشتند. همکاری ریاضیات پژوهشکدۀ با مقیم محقق قالب در اصفهان،
موظف حضور برای هفته هر می بایست محققان این مقررات، طبق
پرورده ایده این کم کم فرایند این در می کردند. سفر تهران به خود
به بتوانند تهران، در حضور به الزام بدون اصفهان، محققان که شد
از امر ابتدای در لذا کنند. فعالیت ارشد یا و مقیم محقق عنوان
اصفهان دانشگاه علمی هیئت اعضای از نفر چهار ،١٣٨٩ سال مهرماه
فعالیت به شروع اصفهان دانشگاه محل در ارشد محقق قالب در
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اصفهان شعبۀ شکل گیری به سال دو از بعد به تدریج امر این کردند.
دکتر از می دانم الزم خود بر اینجا در شد. منجر ریاضیات پژوهشکدۀ
و داشتند ویژه ای نقش شعبه ایدۀ شکل گیری در که خسروشاهی غالمرضا
مسعود دکتر ریاضیات، پژوهشکدۀ رئیس پشتیبانی و حمایت همچنین
دید از شعبه شکل گیری ماجرای البته این نمایم. تشکر پورمهدیان،
در شعبه تأسیس سالگرد اولین مناسبت به که مراسمی در بود. میدانی
دکتر پژوهشگاه ریاست گردید، برگزار اصفهان در ١٣٩٢ سال ماه آذر
اساسنامۀ چارچوب در را شعبه تشکیل خود، سخنرانی در الریجانی جواد
شعبه تأسیس فلسفۀ بیان به کالن منظری از و دانسته پژوهشگاه جدید
«یکی می کنم: نقل عیناً را ایشان های صحبت از بخشی من پرداختند.
و مطالعه سال ٢ از پس که پژوهشگاه، جدید اساسنامۀ فلسفه های از
دانشگاه ها باید نخبه پروری مراکز که است این است، شده تدوین بررسی
متناسب باید مراکز این مدیریت نحوۀ و باشند خاص پژوهشگاه های و
کمی شباهت پژوهشگاه این اساسنامۀ لذا باشد. شکل یک به لزوماً نه و
شده پیش بینی اساسنامه همین در دارد. پژوهشگاه ها سایر اساسنامۀ به
داشته کشور مختلف نقاط در شعباتی بتواند باید پژوهشگاه که است
تأسیس است. پژوهشگاه ملی نگاه بحث همان مسئله این ایدۀ و باشد
تجمع و همکاری شوق، با البته که بوده ما تجربۀ اولین اصفهان در شعبه
لذا است. بوده همراه ما دوستان و ریاضیدانان از بسیاری تقدیر قابل
آینده ای در انشااله که است این داریم شعبه این به نسبت ما که نگرشی
کشور در تنها نه ریاضی، تحقیقات بزرگ مرکز یک به دور چندان نه

از خوب تجمع این می شود. تبدیل مختلف بخش های با دنیا، در بلکه
سرمایه گذاری شایستۀ شعبه این که است مسئله این بیانگر ریاضیدانان
می کنم، تشکر شما از آن بابت من که مسئله ای می باشد. نیز وسیع تری
ما که مسئله ای و است شعبه این تأسیس برای شما گذشتگی خود از
است.» شما تحرکات این به بهتر پاسخ دهی می کنیم، تضمین تهران در

در ریاضی تحقیقات پیشبرد در تأثيری چه اصفهان شعبۀ اخبار:
آماری لحاظ از است؟ داشته اصـفهان منطقۀ علمی مراكز و دانشگاه ها
شعبه از بازدیدها شده، برگزار همایش های تعداد شعبه، محققان تعداد

است؟ بوده چگونه شعبه فعالیت مدت در غیره و

کلی شمای یک سؤال، این به پاسخ از قبل می خواهم اجازه اعظم:
دو اصفهان درشهر دهم. ارائه محقق جذب با رابطه در شعبه رویکرد از
اصفهان صنعتی دانشگاه و اصفهان دانشگاه یعنی کشور، بزرگ دانشگاه
چون دانشگاه هایی اصفهان، جغرافیایی محدودۀ در همچنین داریم. را
ریاضی دانشکدۀ و شهرضا، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه کاشان، دانشگاه
ریاضی رشتۀ دانشگاه ها این همۀ هستند. خوانسار کامپیوتر علوم و
بدین هست الریجانی، دکتر پژوهشگاه، رئیس از مشهوری قول دارند.
از و زده خیمه او دور پژوهشگاه هست، خوبی محقق هرکجا که مضمون
است، بوده همین تاکنون امر بدو از شعبه سیاست می کند، حمایت او
هر شعبه فعالیت جغرافیایی محدودۀ در شده سعی دیگر، عبارت به
بوده پژوهشگاه) استانداردهای سختگیرانۀ رعایت (با خوبی محقق کجا
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مالی محدودیت های به توجه با که است بدیهی البته گردد، شعبه جذب
عنوان به نیست. متقاضیان همۀ جذب امکان شعبه فیزیکی فضای و
محقق ١٢ شعبه ،١٣٩١ سال یعنی شعبه فعالیت سال اولین در مثال
است داشته اصفهان صنعتی و اصفهان دانشگاه دو از ارشد و مقیم
۵١ به عدد این ١٣٩۴ سال در همکار. دکتری دانشجوی ۶ اضافۀ به
نفر ١۶ مقیم، نفر ١۵ ارشد، محقق نفر ۵ بر مشتمل است رسیده محقق
همکار، دکتری دانشجوی نفر ١١ و پسادکتری محقق نفر ۴ مقیم، غیر
شهرضا، خوانسار، شهرکرد، اصفهان، صنعتی اصفهان، دانشگاه های از
کاشان دانشگاه های از محققانی بعد سال های در اهواز. چمران شهید و
جدید، سال در شد ه اند. اضافه محققان جمع به هم کاووس گنبد و
۴٠ از بیش محققان تعداد همکار، دکتری دانشجویان احتساب بدون

است. نفر

از محققانی اینکه و شعبه ایجاد نفس شما، سوال مورد در
تحقیق به شعبه محل در را هفته از روزهایی مختلف دانشگاه های
در و محققان بین علمی تعامالت و همکاری ها زمینه ساز می پردازند،
است، شده شعبه محوریت با آنها، دانشگاه های بین همکاری هایی نتیجه
و افراد بین سطح این در تعاملی چنین شعبه تأسیس از قبل که
و تخصصی سمینارهای همچنین نداشت. وجود وجه هیچ به دانشگاه ها
و دونفره گپ وگفت های و مشترک کتابخوانی دوره های هفتگی، عمومی
آورده پدید را مشترک پژوهشی فعالیت های شکل گیری زمینۀ چندنفره
دارای شعبه عالوه به است. شده منجر فعالیت ها کیفی ارتقاء به و
تمام وقت که است وابسته دکتری دانشجوی و پسادکتری محقق چندین
برای را مناسبی بسیار زمینۀ تعامالت این می یابند. حضور شعبه در
تحقیقات به بخشیدن عمق و گروهی پژوهشی کارهای افکار، تبادل
اغلبِ تحقیقاتی بروندادهای کیفیت اجمالی بررسی است. کرده فراهم
مبین به خوبی داشته اند، همکاری شعبه با متوالی سال چند که افرادی
میزبان ساالنه شعبه که است ذکر شایان است. بوده آنها کار کیفی رشد
یکی با عمدتاً که هست نیز کشور دانشگاه های سایر محققان از تعدادی
می توان نمونه عنوان به دارند. مشترک تحقیقاتی عالیق شعبه محققان از
زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه کاووس، گنبد دانشگاه از
کارهای برد. نام بندرعباس دانشگاه و شاهرود، دانشگاه اهواز، دانشگاه
همین حاصل که است شده منتشر و شکل گرفته هم مشترکی تحقیقاتی
امکان ایجاد شعبه، فعالیت های از دیگر یکی است. بوده تعامل ها
دارند باالیی پژوهشی قابلیت که است دکتری فارغ التحصیالن فعالیت
تالش نداشته اند. اشتغال امکان دانشگاه ها، جذب عدم دلیل به ولی
می دهد، اجازه شعبه فیزیکی فضای و مالی بضاعت که درحدی شده
هیئت عضو صورت به جذب زمان تا افراد، این پژوهشی فعالیت زمینۀ
عالوه شعبه خالصه، طور به شود. فراهم پسادکتری، محقق یا و علمی

پژوهشی ارتباط و تعامل ایجاد برای مناسب بستری کردن فراهم بر
برای تالش با کشور، سطح و منطقه در دانشگاه چندین محققان بین
سنت و فرهنگ انتقال برای فضایی پژوهشگاه، استانداردهای حفظ
دانشگاه های جوان عمدتاً محققان به پژوهشگاه، در اصیل پژوهش های
توسط به تدریج فرهنگ این است بدیهی است. کرده ایجاد منطقه
به می شود. منتقل نیز دانشگاه ها آموزشی گروه های به شعبه محققان

است. شعبه مهم دستاوردهای از یکی این من نظر

و می شوند ایجاد خاصی رسالت با معموال پژوهشی مؤسسه های اخبار:
می یابند، شهرت خود رسالت انجام در توفیق میزان اساس بر ادامه در
داشته ویژه ای شاخص توفیقات چه تاکنون شعبه پژوهشی، جنبۀ از

است؟

در حاضر حال در که کنم اشاره نکته این به باید ابتدا اعظم:
دارند وجود زیادی مستعد و جوان پژوهشگران ما، کشور جای جای
هستند. عمیق پژوهشی کارهای آمادۀ و دیده اند مطلوبی آموزش که
و خوب دانشگاه های داشتن با و نیست مستثنا هم اصفهان استان
در مستعد جوانان از زیادی تعداد پژوهشی، و آموزشی متعدد مراکز
در که ویژه به هستند، پژوهشی کار آمادۀ که دارند وجود استان این
دیگر مراکز یا و دانشگاه ها در استخدام امکان کشور جاری شرایط
در می تواند پژوهشگاه مانند مراکزی وجود لذا است، کم آنها برای
ریاضیدانان دیگر، طرف از نماید. کمک آنها پژوهشی اعتالی و جذب
بعضی هستند، فعالیت مشغول استان دانشگاه های در باکیفیتی بسیار
دانشگاه های از بعضی و داخلی اند خوب دانشگاه های فارغ التحصیل
کردن فراهم ما دیدگاه از شده اند. فارغ التحصیل خارجی معتبر بسیار
جوان پژوهشگران گرفتن قرار هم کنار برای علمی نشاط با محیطی
پژوهشگاه اولیۀ رسالت های و اولویت ها از باتجربه تر پژوهشگران و
در پژوهشگر توجهی قابل تعداد حاضر حال در خوشبختانه است.
که کرده ایم تالش هستند، فعالیت مشغول شعبه در مختلف رده های
استان ریاضی پژوهشگران مستعدترین تعامل و همکاری برای زمینه
همکار دکتری دانشجویان و پسادکتری محققان البته آید. فراهم شعبه در
اولین جزو محیط، این آوردن فراهم کرد. اضافه جمع این به باید نیز را
که متعددی جلسات با ادامه در بود. کار شروع در شعبه اولویت های
بر قرار می داد انجام که راهبردی سیاستگذاری و داشت علمی شورای
استان در آنها رشد زمینۀ که را ریاضیات مختلف شاخه های که شد این
استان در زمینه آن در که را نهادهایی و دارند پیشرفت قابلیت و هست
پژوهشگر اگر که کنیم توجه اینکه ضمن کنیم. تقویت دارند، وجود
حضور زمینۀ بتوانیم می کند کار انفرادی که هست هم جوانی و مستعد
کردن فراهم ما هدف اصلی ترین بنابراین نماییم. فراهم را شعبه در او
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مختلف زمینه های در پژوهشگران تعالی و رشد برای مناسب محیطی
است. بوده ریاضیات

هندسه، جبر، از مختلفی گرایش های در ترکیبیات، در حاضر حال در
همچنین و کاربردی، ریاضیات احتمال، و آمار دینامیکی، های سیستم
فعالیت مشغول که داریم خوبی پژوهشی هسته های و افراد آنالیز،
که مجموعه هایی یا و افراد پژوهشی دستاوردهای به وقتی هستند.
می کنیم توجه چندساله دوره یک در هستند فعالیت مشغول شعبه در
یک عنوان به مثال است. داشته وجود خوبی خیلی کیفی رشد که می بینیم
کرد. توجه می شود چاپ آنها در مقاالت که مجالتی به می توان شاخص
وقتی اما کرد اشاره خاصی مقالۀ یا شخص به که نباشد مناسب شاید
و برجسته بسیار کارهای به می گیریم نظر در را اصفهان شعبۀ کارنامۀ
توجه هم مقاالت به ارجاعات تعداد شاخص به اگر می رسیم. قبولی قابل
دارای رسیده چاپ به شعبه محققان توسط که مقاالتی از تعدادی کنیم
از است. امیدوارکننده این که است قبولی قابل بین المللی ارجاعات
که می بینیم می کنیم توجه شعبه محققان پژوهشی کارنامۀ به وقتی طرفی
علمی مراکز در آنها حضور موارد تعداد جمله از آنها بین المللی تعامالت
کار برای که افرادی خارجی، کنفرانس های در آنها شرکت و خارجی
همایش هایی همچنین و شده اند، دعوت سخنرانی ارائۀ یا و تحقیقاتی
داشته چشمگیری رشد پژوهشگاه با همکاری دورۀ در کرده اند، برگزار که

است.

دوره های کنفرانس، کارگاه، ۴٢ تعداد کنون تا شعبه آماری، نظر از
اساتید از نفر ١۴٢ تعداد است، نموده برگزار تابستانی مدرسۀ و آموزشی
میهمان ۵ شعبه به عالوه داشته اند؛ بازدید شعبه از خارجی دانشگاه های
تعداد شعبه فعالیت های دیگر از است. داشته هم خارجی مدت طوالنی
در مثال طور به است. هفتگی سمینار ١۴٢ و عمومی سخنرانی ٩۶
برگزار اصفهان دانشگاه همکاری با بزرگ بسیار همایش دو گذشته سال
از بیش با که بود جبرها نمایش نظریۀ کنفرانس و مدرسه یکی گردید،
داخلی شرکت کنندۀ تعداد همین حدود و خارجی شرکت کنندۀ نفر ۶٠
مرزهای همایش دیگری شد، برگزار موفقیت با و خوب بسیار سطح در
دانشگاه در (١٣٩٨) امسال آن دورۀ هفتمین که بود ریاضی علوم
ایرانی برجستۀ ریاضیدانان از توجهی قابل تعداد حضور با اصفهان

گردید. برگزار کشور از خارج و داخل

محققان مجموعۀ در که بگویم شما به اطمینان با می توانم من
حرکت علمی ـ ـ تحقیقاتی درست مسیر در کامال که هستند افرادی شعبه
برای بین المللی و داخلی قوی و درست ارتباطات عالوه، به می کنند؛
در می کنند، حرکت نظریه پردازی مرزهای در اینها کرده اند. برقرار خود
بسیار چشم انداز من و داشت خواهند گفتن برای زیادی حرف های آینده

می بینم. شعبه و آنها برای را مثبتی

است آن اصلی مشکالت از یکی گویا که شعبه مکان مورد در اخبار:
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و ضعف مورد در طور همین است؟ شده گرفته نظر در حلی راه چه
چه؟ دیگر مشکالت اداری؟ کادر کمبود

محدودۀ در و اصفهان دانشگاه محوطۀ در اصفهان شعبۀ اعظم:
شده واقع دانشگاه اصلی مهمانسرای مجاور ساختمانی در اساتید، کوی
سوئیت چند مجموعۀ شعبه، به واگذاری از قبل ساختمان این است.
شده ساخته اصفهان دانشگاه مهمانسرای برای مکملی عنوان به که بود
شد اجاره اصفهان دانشگاه از سال سه مدت به ابتدا مجموعه این بود.
ــ تحقیقاتی آموزشی  به تمهیداتی با آن کاربری دانشگاه با هماهنگی با و
برای که مهمانانی از پذیرایی در تسهیل منظور به عالوه به یافت. تغییر
از سوئیت دو اصفهان دانشگاه همکاری با می آمدند، شعبه به بازدید
مهمانان اختیار در آن از استفاده اولویت و تجهیز دانشگاه مهمانسرای
فرایند این در که افرادی به باید دیگری جای در گرفت. قرار شعبه
شود پرداخته کرده اند مالی و فکری کمک های و داشته اند مؤثری نقش
محل همین در شعبه حاضر حال در شود. ادا آنان مورد در مطلب حق و
که سالی هفت مدت در شعبه، فیزیکی مکان مورد در است. مستقر
مدیریتی بخش در ویژه به فراوانی، بحث های می گذرد شعبه فعالیت از
خارج آنها ذکر شاید که است بوده جریان در شعبه، علمی شورای و
بودن کوچک از فارغ خالصه، طور به باشد. مصاحبه این حوصلۀ از
فضای و فیزیکی امنیت بر عالوه آن مثبت ویژگی های فعلی، فضای
امکانات از استفاده امکان دانشگاه، محیط در استقرار دلیل به زیبا سبز
سالن های رستوران ها، مهمانسرا، اینترنت، ساخت زیر مانند دانشگاه
همچنین می باشد. آن ورزشی امکانات و درسی کالس های و سخنرانی
که هم دکترایی دانشجویان و استادان دانشگاه، در شعبه وجود دلیل به
و سخنرانی ها فعالیت ها، در راحتی به ندارند، رسمی قرارداد شعبه با
که شده باعث سویه دو تعامل این می کنند. شرکت شعبه همایش های
دادن اختیار در برای را خود تمایل بارها اصفهان دانشگاه مسئوالن
پژوهشگاه توسط ساختمانی ساخت برای دانشگاه محوطۀ در زمینی
به اصفهان دانشگاه طرف از هم کتبی طور به مسئله این کنند. اعالم
اصفهان ریاضیات خانۀ همچنین است. شده اعالم پژوهشگاه ریاست
خانۀ فعلی مجموعۀ در پژوهشگاه همجواری برای را خود تمایل نیز
قطعه که است این پیشنهاد واقع در است. نموده اعالم ریاضیات
است نشده ساخته هنوز و شده واقع خانه جنوبی ضلع در که زمینی
در ــ پژوهشی علمی  کاربری با و شود ساخته اصفهان شهرداری توسط
قابل تالش ریاضیات خانۀ رابطه، این در گیرد. قرار پژوهشگاه اختیار
هم جلساتی است. داده انجام شهرداری موافقت جلبِ برای توجهی
و اینجانب، ریاضیات، پژوهشکدۀ رئیس پورمهدیان دکتر حضور با
البته است. گردیده برگزار امر این بررسی برای ریاضیات خانۀ مسئوالن
فضاهای از بخشی یا و شهر داخل در محلی یافتن برای هم تالش هایی

است. گرفته صورت شعبه استقرار برای شهرداری، اختیار در سبز

بوده مطرح مسئله این نظری جنبۀ از همواره که است ذکر شایان
درازمدت در آیا که است، گرفته صورت هم زیادی بحث آن روی و
تهران مثل اینکه یا است به صالح خاص دانشگاه یک در شعبه استقرار

باشد. دانشگاه از خارج شعبه مکان است بهتر

فیزیکی فضای کمبود شعبه فعلی معضل بزرگترین حال، هر در
و کالس کمبود اداری، بخش مناسب اتاق کار، اتاق کمبود است: آن
تجهیزات البته . ... و پذیرایی اتاق شعبه، محل در اجتماعات سالن
رایانه چند به جز حاضر حال در است. مشکالت دیگر از نیز پژوهشی
چند و شده، داده قرار همگانی استفادۀ برای شعبه عمومی بخش در که
محققان سایر است، شده گذاشته پسادکتری محققان اختیار در که رایانه
همۀ برای نشده ایم موفق حتی می کنند. استفاده شخصی لپ تاپ های از

کنیم. فراهم اختصاصی رایانۀ پسادکتری دانشجویان

پژوهشگاه ریاست حكم با مستقیماً شعبه جدید رئیس اخبار:
موضوع این است. شـده منصـوب سـمت این به بنیادی دانش های
این به توجه با است. مؤثر اصفهان شعبۀ فعالیت چشم انداز در چقدر
تدبیری آینده در ریاضیات پژوهشكدۀ با شعبه تعامل نحوۀ برای آیا امر،

است؟ شده اندیشیده

،٩٨ تیرماه ششم و بیست در مستحضرید که همان طور اعظم:
رئیس اصفهان، علمی شورای اعضای از تعدادی حضور با جلسه ای
برگزار تهران در پژوهشگاه پژوهشی معاون و ریاضیات پژوهشکدۀ
اظهار پژوهشی معاون علیشاهیها محسن دکتر جلسه این در گردید.
حتی و موفق بسیار اصفهان شعبۀ تجربۀ پژوهشگاه، نظر از که کردند
پژوهشگاه ریاست نظر و است بوده می شده تصور ابتدا در آنچه از فراتر
تبدیل تهران پژوهشکدۀ از مستقل پژوهشکدۀ یک به شعبه که است این
شورای اعضای همچنین و سرپرست حکم شد مقرر جلسه همان در شود.

گردد. صادر پژوهشگاه رئیس توسط شعبه علمی

حکم ،٩٨ مرداد دوم در پورمهدیان، دکتر پیگیری با و جلسه این پیرو
همچنین شد. صادر پژوهشگاه رئیس طرف از اصفهان شعبۀ رئیس
جواد دکتر آقایان برای ایشان طرف از علمی شورای اعضای احکام
مسعود دکتر امیدی، غالمرضا دکتر افتخاری، ایمان دکتر اسداللهی،
علیرضا دکتر ساالریان، شکرا... دکتر تاتاری، مهدی دکتر پورمهدیان،
حاال مقدمه این با گردید. صادر اینجانب و هاشمی امیر دکتر عبدالهی،
باید نکته چند به مورد این در دهم. پاسخ بهتر شما سوال به می توانم

کرد: توجه

پژوهشگاه، مدیریت منظر از و سازمانی، چارت نظر از اینکه اول ــ
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اسداللهی. جواد ساالریان، شکراله عبداللهی، علیرضا اعظم، سعید راست: از اصفهان، ــ شعبۀ ریاضیات  پژوهشکدۀ اولیۀ علمی هستۀ

گرفته نظر در پژوهشگاه پژوهشی گروه های از یکی مانند شعبه تاکنون
است، می شده

حتی و کامل حمایت از تاکنون تأسیس بدو از شعبه اینکه دوم ــ
که ریاضیات، پژوهشکدۀ علمی شورای و رئیس انتظار حد از بیش
است، بوده بهره مند می گیرد، صورت آنان طریق از شعبه سازمانی ارتباط

پژوهشکدۀ و عام به طور پژوهشگاه مسئوالن نگاه اینکه سوم ــ
و بوده تأسیس دوران نگاه شعبه با رابطه در خاص به طور ریاضیات
خاص حمایت های معمول، حمایت های بر عالوه شده باعث امر همین

گیرد. صورت شعبه از هم

به سرپرست از اصفهان شعبه مدیریت ارتقای به ما نگاه بنابراین
اصفهان شعبۀ که است پیام این حاوی پژوهشگاه، رئیس حکم با رئیس
آغاز را جدیدی فاز است الزم و گذاشته سر پشت را خود آزمایشی دورۀ
رود. پیش شدن پژوهشکده سمت به علیشاهیها دکتر تعبیر به یا کند،
پتانسیل ها به توجه با اصفهان شعبۀ علمی شورای چشم  انداز، این با
به مالی و اداری کافی استقالل با باید منطقه ای و محلی مقتضیات و

نماید. مبادرت آینده برای مناسب برنامه ریزی و هدف گذاری

چگونه تهران ریاضیات پژوهشکدۀ و شعبه تعامل نحوۀ اینکه
شود. پرداخته آن به باید که است مهمی بسیار مسائل از باشد، باید
مختلفی سناریوهای و گرفته صورت تئوری پردازی هایی رابطه این در
پژوهشگاه مجموعۀ هماهنگی با و شده مدون باید که است شده پیشنهاد

علمی شورای یک وجود مثال برای گیرد. صورت نهایی تصمیم گیری
دو در علمی کالن سیاستگذاری های برای چتری عنوان به مشترک،
پژوهشکده، دو بین تجربیات انتقال بر عالوه می تواند پژوهشکده،
دو فعالیت های هم افزایی برای مناسب بستری ایجاد در مؤثری نقش

باشد. داشته پژوهشکده

می دانید؟ الزم را پژوهشکده از شعبه مالی استقالل آیا اخبار:

که می شده عمل صورت بدین تاکنون مالی مسائل مورد در اعظم:
برنامه های و خود اداری کادر و محققان تعداد به توجه با سال هر شعبه
بودجۀ دل در بودجه این و است می کرده بودجه پیش بینی آینده، سال
شعبه مالی امور واقع در است، می شده اعتبار تأمین ریاضی پژوهشکدۀ
است. می شده انجام ریاضی پژوهشکدۀ از زیرمجموعه ای عنوان به
الریجانی دکتر با که جلسه ای در که می کردند نقل اخیراً پورمهدیان دکتر
داشته اند، پژوهشگاه ــ اداری مالی  معاون حقیقت مهندس حضور با و
شعبۀ کامل استقالل ایشان نظر که کرده اند عنوان پژوهشگاه رئیس
کاهش در زیادی نقش شعبه، مالی استقالل است بدیهی است. اصفهان
تهران ریاضیات پژوهشکدۀ همچنین و شعبه برای اداری بوروکراسی
برنامه های بیشتری انعطاف با می تواند شعبه ویژه به داشت، خواهد
در هم دیگری خروجی های جلسه این البته نماید. محقق را خود علمی
مثال برای است، داشته شعبه تشکیالتی ساختار و اداری کادر با رابطه
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شده موافقت پژوهشکده معاونت پست ایجاد برای شعبه تقاضای با
است.

لطفاً است؟ کرده تغییر مدیریت تغییر با شعبه کلی راهبرد آیا اخبار:
برنامه های آیا بگویید. شعبه پیشبرد برای جدید برنامه های و ایده ها از
برای طرحی آیا بود؟ خواهد نیز شعبه علمی کادر گسترش شامل آتی
نظر در اصفهان منطقۀ در تحقیقات جریان در شعبه تأثیر دامنۀ گسترش

دارید؟

داشت. نظر مد را نکته چند باید سؤال این به پاسخ برای اعظم:
دورۀ کرد، تقسیم دوره سه به را اصفهان شعبۀ مدیریت می توان اینکه اول
می توان خوشبینانه، منظری از استقرار. دورۀ و تثبیت، دورۀ تأسیس،
دورۀ آغاز در و ایم گذاشته سر پشت را اول دورۀ دو ما که کرد فرض
با متناسب شعبه مدیریت دوره ها این از یک هر در هستیم. استقرار
برنامه ریزی های و دهد سامان و سر را مسائل کرده سعی اقتضائات
توضیح است الزم که دیگر نکتۀ کند. تنظیم را بلندمدت و کوتاه مدت
همواره شعبه راهبردی و اصلی تصمیم گیری های که است این شود داده
اعضای از است الزم اینجا در است؛ می شده انجام شورایی صورت به
تشکر داشته اند زمینه این در را عمده ای نقش که شعبه علمی شورای
واقعی فکر اتاق یک صورت به علمی شورای سال ها این در نمایم.
دوره ای جلسات در شعبه محققان مجموعۀ همچنین است،  کرده عمل
مدیریت نقش مجموعه ای هر در البته داده اند. خوبی فکری کمک های
لحاظ به چه و باالدستی سیاست های و تصمیم ها کردن دنبال لحاظ به چه
دهید اجازه مورد این در گرفت. نادیده  نباید هم را مدیریتی ظرافت های
در شعبه مدیریت اقدام مهمترین شاید من عقیدۀ به دهم. توضیح بیشتر
پژوهشی فرهنگ و سنت کردن پیاده و انتقال جهت در تالش اول دوره
ژرف  نگری و جدیت تالش، با که سنتی است، اصفهان در پژوهشگاه
شده نهادینه اینک و شد پایه گذاری کشور علمی پیشکسوتان از جمعی
کم تحقیقات از پرهیز و اصیل کیفی پژوهشی کار اولویت سنت است،
عقیده به محوری. محقق فرهنگ و کمی، آمار بردن باال به منظور کیفیت
زمان از او علمی عمر که شعبه سرپرست اولین اسداللهی جواد دکتر من،
شناخت و است بوده عجین پژوهشگاه با همواره دکتری دورۀ در تحصیل
انتقال در ویژه ای نقش دارد، آن سازوکارهای و فرهنگ این از عمیقی
پژوهشگاه استانداردهای حفظ برای تالش و شعبه به تجربیات این
در اصیل پژوهش های سنت و فرهنگ انتقال برای فضایی ایجاد و

است. کرده ایفا جوان عمدتاً محققان به پژوهشگاه

مسائل رجوع و رفع بر عالوه اول سال چند خوب اقدامات دیگر از
تهران، با اصولی و منسجم رابطۀ تنظیم و خوب، محققان جذب اجرایی،
شاخص افراد از دعوت طریق از عمدتاً که بود شعبه معرفی موضوع

خیلی البته که گرفت صورت عمومی سخنرانی های ارائۀ برای ملی
تجارب دارای شدند دعوت که افرادی از برخی به ویژه بود. مؤثر هم
مؤسسات ساختارسازی یا و راه اندازی در بین المللی و ملی ارزشمند
ما به تجربیات انتقال در زیادی کمک افراد این بودند. پژوهشی
با مثبت روابط ایجاد دوره دو این در دیگر خوب توفیقات از داشتند.
هر برای همکاری این که به طوری است، بوده استان بزرگ دانشگاه دو
توجهی قابل پژوهشی رخدادهای و است، داشته هم افزایی مجموعه دو
تفاهم نامه امضای است. گرفته صورت مجموعه ها این همکاری با
همین است. مثبت اقدامات دیگر از مؤسسه و دانشگاه چندین با
صنعتی و اصفهان دانشگاه دو وقت پژوهشی معاونان پیش ماه چند
شورای اعضای با مفیدی بسیار جلسۀ و شدند دعوت شعبه به اصفهان
از پژوهشکده اجتماعی موقعیت تثبیت و توجیه شد. برگزار علمی
تبیین واقع در است. پذیرفته صورت به خوبی که بوده اقداماتی دیگر
نهادهای برای (حتی ریاضیات پژوهشکدۀ یک وجود اهمیت و ضرورت
اخیر سال های در و دارند محدودی امکانات که دانشگاهی و کادمیک آ
است)، بوده دانش کردن کاربردی و کاربردی علم بر عمدتاً آنها کید تأ
محافل در الاقل االن، که به گونه ای است، انجام شده اساسی کارهای از
ضرورت یک عنوان به ریاضیات پژوهشکدۀ وجود استان، دانشگاهی

است. شده پذیرفته

تهران در ٩٨ تیرماه ٢۶ جلسۀ از بعد شعبه، منظر از سوم دورۀ
رئیس و خود دیدگاه پژوهشگاه محترم معاون آن در که می شود شروع
متعاقب کردند. بیان صراحت به شعبه آیندۀ به راجع را پژوهشگاه
و بحث به منظور را جلساتی شعبه علمی شورای بالفاصله جلسه این
نمود برگزار استقرار دورۀ شروع برای برنامه ریزی نهایتاً و نظر تبادل
که همان طور هستیم. آنها تحقق مسیر در که شد اتخاذ تصمیماتی و
با مهمی جلسۀ الریجانی دکتر اخیراً شد، عنوان مصاحبه از بخشی در
به داشته اند. شعبه آیندۀ مورد در حقیقت مهندس و پورمهدیان دکتر
را شعبه آیندۀ چشم انداز که جلسه این در شده ذکر موارد اهمیت دلیل
مطروحه مسائل طرح منظور به پورمهدیان دکتر بود قرار می کند، ترسیم
تعویق به دالیلی به که بیایند اصفهان به شعبه علمی شورای اعضای با
رئیس دیدگاه شده، منتقل ما به جلسه این از آنچه اساس بر افتاد.
پژوهشگاه ساختاری چارچوب در شعبه کامل استقالل لزوم پژوهشگاه
استقرار، دورۀ اولویت بنابراین است. مدیریتی مالحظات حفظ با و
علمی شورای دوستان همفکری با امیدوارم که است خواسته این تحقق

شود. محقق پژوهشگاه خانوادۀ کل و تهران و اصفهان

عضو یا علمی کادر موضوع بود، شما سوال در که دیگری نکتۀ
در است. بوده شعبه چالشی نکات از یکی این است. علمی هیئت
تأسیس، دورۀ سه به را شعبه سالۀ ٧ عمر می توانیم که کردم اشاره باال
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دورۀ شروع در ما که شد گفته اجماال و کنیم تقسیم استقرار و تثبیت،
علمی هیئت عضو فکر به باید حتماً ما دوره این در هستیم. استقرار
هستند. درازمدت در شعبه اصلی ستون علمی هیئت اعضای باشیم،
همۀ است. محققان گردش بر پژوهشگاه سیاست می دانید که همان طور
به که وافری عالقۀ علی رغم علمی) هیئت اعضای (به جز فعلی محققان
که خود تحقیقاتی دورۀ اتمام از پس و هستند موقتی دارند، پژوهشگاه
جوان تر نیروهای به را خود جای نباشد، هم کوتاهی دورۀ می تواند البته
در هستند همیشگی که علمی هیئت اعضای وجود بنابراین داد. خواهند
شورای در مسئله این پیش سال چهار حدود از است. حیاتی درازمدت
علمی شورای خوشبختانه بوده ایم. آن تحقق دنبال به و مطرح علمی
از یکی طبق و گذاشته صحه امر این بر هم تهران در ریاضی پژوهشکدۀ
استخدام علمی هیئت عضو می تواند اصفهان شعبۀ شورا، این مصوبات
استخدام برای پژوهشگاه استاندارد می دانید که همان طور البته نماید.
کار استانداردها این با افرادی یافتن و باالست بسیار علمی هیئت عضو
شده تجربه هم تهران در که راه هایی از یکی حال هر در نیست. ساده ای
موفقیت با را دوره این که است پسادکتری محققان بین از استخدام
دارای بودن ویژه پژوهشگر بر عالوه و باشند گذاشته سر پشت چشمگیر
بین المللی تعامالت داشتن رهبری، قدرت مانند دیگری برجستگی های
معرفی برای باشد زمینه ای مصاحبه این امیدوارم باشند. ،... و، شاخص

باشند. ویژگی ها این دارای که شعبه به افرادی

می بینید را تهران مانند ساختاری آیا شعبه آیندۀ چشم انداز در اخبار:
متفاوت ساختاری دنبال به محلی شرایط و نیازها با متناسب یا

هستید؟

شما سؤال موضوع تاکنون شعبه تأسیس ایدۀ ابتدای از اعظم:
عمومی جلسۀ دو حداقل سال هر در است. بوده مطرح دغدغه های از
سال شروع در معموال می گردد، برگزار شعبه محققان کلیۀ حضور با
به مبتال مسائل جلسات این در نو. سال شروع و جدید تحصیلی
ایده پردازی و مطرح شما سؤال موضوع مانند چالشی مسائل و شعبه
جلسات در شد عنوان هم قبال که همان طور حال عین در می شود.
که مدعوینی از زیادی تعداد با موضوع این عمومی حتی یا و خصوصی
گذاشته بحث به می شدند، دعوت شعبه به عمومی سخنرانی های برای
دکتر خسروشاهی، غالمرضا دکتر آقایان با مثال برای است، می شده
شاهین دکتر افتخاری، ایمان دکتر منصوری، رضا دکتر ثبوتی، یوسف
رابطه این در زیادی بحت های رکنی زاده رسول دکتر و جباری شیخ
موجود جلسات این بعضی از هم یادداشت هایی است. گرفته صورت

است.

می شد، کید تأ آن به دوستان صحبت های در که آنچه اجمال طور به

نوع هر تدوین و ساختار تبیین از قبل چشم انداز، یک داشتن اهمیت
است مهمی مسئلۀ چشم انداز مسئلۀ این است. دستورالعمل و آیین نامه
چه سال بیست یا و سال ده از بعد اینكه شود. بحث آن روی باید كه
مسئلۀ كنیم حركت جهتی چه در و برسیم چه به می خواهیم یا و می خواهیم
سرمایه گذاری خاص موضوع یك روی بخواهیم اینکه مثال است. مهمی
ترکیبیات، جبر، پژوهشکدۀ ریاضیات، پژوهشکدۀ جای به مثال) كنیم
جدیدی رشته های اینكه یا باشیم) داشته دینامیکی سیستم های یا و آنالیز
که باشد این چشم انداز اینكه یا كنیم راه اندازی نیست کشور در که
شاخص ریاضیدان یک یا فیلدزمدالیست یك سال بیست یا ده از بعد
حتی و تأسیس دوران در شوند. بحث باید همه باشیم، داشته بین المللی
آیین نامه ها قید در و داشته عمل آزادی امكان حد تا کردیم تالش تثبیت
در فعالیت ها و روش ها، امكانات، همۀ تا نباشیم دستورالعمل ها و
خوب محققان همۀ به روی شعبه درِ لذا و شوند تجربه مقررات چارچوب
کردم عرض که همان گونه بود. باز ریاضی گرایش های و رشته ها همۀ از
شعبه تثبیت آن از پس و تأسیس برای تالش در بیشتر ما مدت این در
شعبه چشم انداز ترسیم برای مناسبی زمان االن می آید نظر به بوده ایم.
است. چشم انداز آن به رسیدن برای مناسب ساختار تعیین نتیجه در و
بررسی می شد اشاره آن به مباحث در و است مهم که دیگری موضوع
آنها تجربیات از استفاده و دنیا در مختلف پژوهشگاه های ساختاری
تأسیس سالگرد در هم الریجانی دکتر که است موضوعی این است،
برای بودجه ای باید که نمودند عنوان حتی و کردند اشاره آن به شعبه
با حتی کار، این انجام مسئولیت فردی و یابد اختصاص موضوع این
است کوشیده همواره اخبار [نشریۀ بپذیرد. را مختلف کشورهای به سفر
و علمی جامعۀ جهان، معتبر پژوهشگاه های دربارۀ مطالبی انتشار با
آشنا مؤسسات آن عملکرد نحوۀ و ساختار با را کشور علمی مسئوالن
شماره) همین در بنف پژوهشگاه به مربوط مطلب جمله، (از سازد
[ اخبار کنند. توجه بذل مطالب این به مسئوالن و همکاران امیدواریم

باید که است اصفهان شهر تاریخی موقعیت رابطه این در مهم مسئلۀ
جذابیت و است توریستی شهر یک اصفهان گیرد. قرار مالحظه مورد
ویژگی این دارد. علمی بازدیدهای و همایش ها برگزاری برای خاصی
در مسئله این گیرد. قرار نظر مد شعبه آیندۀ چشم انداز در است الزم
نیز شعبه تأسیس سالگرد اولین مناسبت به الریجانی آقای سخنرانی
توجه با که کردند عنوان ایشان گرفت. قرار توجه مورد خاص طور به
مرکز یک باید شعبه آیندۀ چشم انداز در اصفهان، شهر ویژگی این به
شهر جغرافیایی موقعیت رابطه این در شود. دیده بزرگ همایش های
علمی، ارتباطات و گرفته قرار ایران مرکز در که است مهم هم اصفهان
محوریت غربی و شرقی، جنوبی، استان های با آن اجتماعی و فرهنگی،

دارد.
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فعلی مدیر دید از قبلی مدیر کارنامۀ
اعظم سعید

دوره های ،١٣۵٢ متولد اسداللهی،  جواد
ترتیب به را ارشد کارشناسی و کارشناسی
دانشگاه در ١٣٧۶ و ١٣٧۴ سال های در
سال در و رساند پایان به اصفهان صنعتی
ریاضی دکتری درجۀ اخذ به موفق ١٣٨٠
وی شد. مدرس تربیت دانشگاه از محض
سال دو است، اصفهان دانشگاه استادتمام
سال  چهار ریاضی، گروه پژوهشی معاونت
سال  یک  و علوم دانشکدۀ تکمیلی تحصیالت و پژوهشی معاونت نیم و
از و داشته عهده به را اصفهان دانشگاه علوم دانشکدۀ ریاست نیز نیم و
شعبۀ ــ  ریاضیات  پژوهشکدۀ سرپرست سال چهار مدت به ١٣٩١ مهر

است. بوده اصفهان
******

دکتر مدیریت دورۀ از من شخصی تجربیات و برداشت ها نوشته این
ریاضیات پژوهشکدۀ اصفهانِ شعبۀ سرپرست به عنوان اسداللهی جواد
چرا، شعبه اینکه شد. تأسیس ١٣٩١ سال در شعبه است. پژوهشگاه
تأسیس در مؤثر عوامل و شد تأسیس ضروریاتی چه به بنا و چگونه،
موضوع شد منجر شعبه تأسیس چگونگی به که موضوعاتی سایر و آن
اینجا در شد. پرداخته آن به مصاحبه در حدودی تا و نیست نوشته این
کنم. اشاره شعبه تأسیس در اسداللهی دکتر محوری نقش به می خواهم

بسیار مسائلی با امر بدو در تازه شکل گرفته ای سازمان هر مدیریت
پایه ریزی ابتدا از باید چیز همه چون است، مواجه ظریفی و حساس
استقرار محل اینکه ویژه به بود، صادق نیز شعبه مورد در امر این شود.
ابتدا اصفهان دانشگاه از که بود آموزشی غیر کاربری با ساختمانی شعبه
را قوی ای اجرایی مدیریت امر همین و بود شده اجاره سال سه مدت به
سوئیت چند مجموعۀ واقع در شعبه ساختمان می طلبید. امر ابتدای در
شده ساخته اصفهان دانشگاه مهمانسرای برای مکملی عنوان به که بود
مجموعه، این کاربری تغییر مدیریت اسداللهی دکتر اولیۀ مهم کار دو بود.
منظور به عالوه به بود. آن داخلی دکوراسیون کردن متناسب و تجهیز،
اصفهان دانشگاه موافقت با میهمان، دانشوران از پذیرایی در تسهیل
که تومان میلیون ٢۵ حدود مبلغی با دانشگاه مهمانسرای از سوئیت دو
اختیار در آن از استفاده اولویت و تجهیز بود توجهی قابل رقم زمان آن
دکتر همت با هم آن هزینه های کلیۀ تأمین گرفت. قرار شعبه میهمانان

از خارج از اصفهان دانشگاه فیزیک بخش اساتید از رکنی زاده رسول
سرانجام به در اسداللهی دکتر پشتکار و پیگیری شد . تأمین دانشگاه
از است الزم البته بود. مثال زدنی کار ابتدای در پروژه دو این رساندن
علیرضا دکتر دانشگاه مالی اداری وقت معاونت مساعدت و حمایت

شود. قدردانی صمیمانه هم شعبه محققان از و عبداللهی

ابعاد در اسداللهی دکتر شخصیت بحث به ورود بر بود مقدمه ای این
مدیریتی جنبه های از خودم شناخت فهرست وار بخواهم اگر مدیریتی.
ــ می کنم: اشاره اولویت ترتیب بدون زیر موارد به کنم بیان را ایشان
های مثال مورد این در امر: یک رساندن سرانجام به تا پیگیری
یکی این من نظر به رفتن: کار دل در ــ است. ویژگی این مبین فوق
به است اقدام دست در پروژه ای وقتی است، ایشان بارز ویژگی های از
اگر حتی می یابد. تسلط آن به و می شود وارد جزئیات با آن اجزای تمام
تمام از پروژه مسئول به عنوان باشد، شده سپرده دیگری به کار از بخشی
ظرایف به توجه ــ می کند. پیدا ورود نیاز صورت در و خبر با جزییات
دارم ذهن در زیادی مثال های مورد این در روانی: مسائل و مدیریتی
یکی خالل در می کنم. بیان را باشد توجه قابل شاید که مورد یک ولی
گرفتار هم بسیار و اصلی برگزارکنندۀ ایشان که بزرگ همایش های از
متوجه خارجی مدعوین از یکی سی ویِ بررسی با بود، اجرایی مسائل
به است. همایش روزهای از یکی با همزمان او تولد تاریخ که بود شده
تأثیرگذار بسیار که داد ترتیب غیرمنتظره تولد جشن یک مناسبت این
اولیۀ سال های در ایشان کارهای از یکی شعبه: شناساندن ــ شد.
سخنران عنوان به تأثیرگذار و ملی چهره های از دعوت شعبه شکل گیری
در شد اشاره باال در که روانی مسائل به توجه و بود، شعبه در عمومی
نهاد یک عنوان به شعبه معرفی به زیادی کمک میهمانان بازدید حین
در اسداللهی دکتر توانایی بین المللی: تعامالت ــ کرد. شکل گرفته تازه
این از او نیست. پوشیده کسی بر بین المللی گستردۀ ارتباطات برقراری
استفاده احسن نحو به شعبه در مختلف همایش های برگزاری در توانایی
در برگزارشده همایش های و علمی بازدیدهای از زیادی تعداد است، کرده
همایش آن، بارزترین و آخرین است. شده برقرار ایشان همت به شعبه
و اصفهان دانشگاه مشارکت با ٩٨ فروردین در که بود نمایش نظریۀ
در و گردید برگزار خارجی شرکت کنندۀ ۵٠ از بیش حضور با سیمپا
در همایش دبیر به عنوان ایشان توانایی بود. فرد به منحصر خود نوع
شرکت کنندگان اغلب تحسین و تأیید مورد آن موفق بسیار برگزاری
نحوۀ من نظر به است. گرفته قرار پژوهشگاه و دانشگاه مسئوالن و
اجرایی، لحاظ از را همایش ها برگزاری استاندارد همایش، این برگزاری
البی گری ــ برد. باال توجهی قابل به نسبت اصفهان، شعبۀ در حداقل
آن مثبت معنی به البی گری بدون امور از خیلی ما کشور در مثبت:
اسداللهی دکتر برخورداری می شود. انجام کندی به یا و نمی رود پیش
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بوده مؤثر خیلی شعبه تثبیت و شکل گیری در من باور به توانایی این از
در دهه دو از بیش حضور پژوهشگاه: از خوب شناخت ــ است.
رده های در پژوهشگر و دانشجو عنوان به بنیادی دانش های پژوهشگاه
سازوکارهای ساختار، از عمیقی شناخت پژوهشگاه، تحقیقاتی مختلف
و است داده ایشان به پژوهشگاه درونی روابط و تعامالت، اجرایی،
اهداف پیشبرد جهت در شناخت این از که دارد را توانایی این ایشان
محققان از چندجانبه شناخت ــ نماید. استفاده به خوبی خود مدیریتی
و محققان از خوبی شناخت اسداللهی دکتر : آنها با خوب ارتباط و

از هم و علمی توانایی های از هم او شناخت دارد. شعبه دانشجویان
تعامل که می کند کمک او به محققان اجتماعی و شخصیتی ویژگی های
در یک هر توانایی های از مناسب موقع در و باشد داشته آنان با بهینه
به کارها سپردن و مسئولیت ها تقسیم و شعبه اهداف پیشبرد جهت
این شعبه: مسائل در محققان دادن مشارکت ــ کند. استفاده دیگران
در نوبت چند در محققان کلیۀ حضور با جمعی جلسات تشکیل با امر
جاری مسائل و سیاست ها ابتدا جلسات این در می شد. محقق سال

می شد. نظرخواهی سپس و می رسید محققان اطالع به پژوهشگاه
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ریاضی سمیـناهار
١٣ تا ١١ ساعت از شمسی، ماه هر یکشنبۀ

ساده ناهاری و دوستانه گفت وگوهای علمی، سخنرانی غیررسمی، گردهمایی

،١٣٩٨ سال ابتدای از که است پربرکتی و جدید برنامۀ ریاضی» «سمیـناهار
است. گرفته شکل ریاضیات پژوهشکدۀ دانشجویان و محققان مشارکت با
پاسخ و پرسش با همراه غیررسمی و روشن زبانی به سخنرانی یک ماه هر
تحقیقات با (مرتبط ریاضیات در مهم مسئله ای یا دستاورد دربارۀ فراوان
٩٠ تا ۶٠ از پاسخ و پرسش و سخنرانی مدت می شود. برگزار سخنران)
سخنرانی از بعد و گفتگو، و چای دقیقه ١۵ سخنرانی از پیش است. دقیقه
قبلی جلسات در که ــــ جلسه هر برگزارکنندۀ گفتگو. و ناهار ساعت یک
و پذیرایی برای هماهنگی و سخنران انتخاب مسئول ــــ می شود انتخاب
هزینه ها پرداخت در شرکت کنندگان است. هزینه) دریافت و (برآورد ناهار

کنند! مهمان را همه افرادی آنکه مگر می کنند، مشارکت

١٣٩٨ سال در ریاضی سمیناهار برنامۀ

پژوهشگاه نصیری، میثم کننده: برگزار فروردین؛ ١٨
پژوهشگاه خسروی، فاطمه سخنران:

Pontryagin duality for non-abelian groups

پژوهشگاه خواجه پور، سولماز برگزارکننده: اردیبهشت؛ ٨
پژوهشگاه اعتصامی، امید سخنران:

محاسباتی اندازۀ تجمع

پژوهشگاه پارسا، سلمان برگزارکننده: خرداد؛ ١٩
پژوهشگاه اسطهباناتی، رجب زاده حسام الدین سخنران:

خمینه ها روی گروه ها عمل و زیمر حدس

پژوهشگاه حسینی، مریم السادات برگزارکننده: تیر؛ ١۶
پژوهشگاه پارسا، سلمان سخنران:

کوهمولوژی کالس یک بودن ناصفر شاهد

پژوهشگاه حسینی، علی اکبر سید برگزارکننده: مرداد؛ ١٣

پژوهشگاه شفایی، مسعود سخنران:
Some sums over irreducible polynomials over finite
fields

پژوهشگاه خسروی، فاطمه برگزارکننده: شهریور؛ ١٠
شریف صنعتی دانشگاه طالبی، امین السادات سخنران:

Non-statistical dynamical systems

پژوهشگاه مهکام، روح اله برگزارکننده: مهر؛ ٧
پژوهشگاه ابوالفتح بیگی، سلمان سخنران:

Geometry of log-Sobolev inequalities

پژوهشگاه نوزاد، عزیزه برگزارکننده: آبان؛ ١٢
پژوهشگاه ناظمیان، زهرا سخنران:

On the limit conjecture

پژوهشگاه دهقانی، سینا برگزارکننده: آذر؛ ١٧
پژوهشگاه خواجه پور، سولماز سخنران:

Weak solutions of the Monge-Ampere equation

آتی برنامه های

پژوهشگاه بیگدلی، مینا برگزارکننده: دی؛ ١۵
پژوهشگاه محمدی، علی سخنران:

Sums versus products

پژوهشگاه ناظمیان، زهرا برگزارکننده: بهمن؛ ١٣
پژوهشگاه نوزاد، عزیزه سخنران:

E-polynomials and geometry of character varieties
ریاضیات پژوهشکدۀ نصیری، میثم متن: تهیه کنندۀ



کشور فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوق
جدید مدیریت با

افتخاری ایمان

ریاضیات پژوهشکدۀ

هیئت عضو افتخاری، ایمان دکتر ،٩٧ سال اسفندماه اواخر در

دکتر حکم با بنیادی، دانش های پژوهشگاه ریاضیات پژوهشکدۀ علمی

ریاست به جمهوری، ریاست فناوری و علمی معاون ستاری، سورنا

ایران) علم ملی (بنیاد کشور» فناوران و پژوهشگران از حمایت «صندوق

حمایت صندوق ریاست قبال که ضرغام نصراله دکتر شد. منصوب

از ٩٧ سال زمستان در داشت، عهده به را فناوران و پژوهشگران از

افتخاری دکتر اخبار نشریۀ درخواست به شد. بازنشسته تهران دانشگاه

زیر در که است نوشته آن برنامه های و نهاد این معرفی در مطلبی

می خوانید.

براساس ١٣٨٢ سال در کشور فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوق
صندوق، کار آغاز در شد. تأسیس فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبۀ
هم کم بهره وام های اعطای طریق از دانش بنیان شرکت های از حمایت
شکل گیری با و رفته رفته اما داشت. قرار صندوق این کار دستور در
دیگری حمایتی نهادهای و جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت
از حمایت صندوق حمایت های شکوفایی، و نوآوری صندوق نظیر
تخصیص پژوهشی فعالیت های و پژوهشگران به فناوران و پژوهشگران

یافت.

با معموال که بین  المللی، مشابه نهادهای از الگوگیری با صندوق این
براساس می کنند، عمل پژوهش ملی بنیاد یا علم ملی بنیاد نظیر نام هایی
هدایت راستای در می کند دریافت پژوهشگران از که پژوهشی طرح های
در حمایت ها این برمی دارد. گام پژوهشی فعالیت های از حمایت و
دوره های و دکتری رساله های پژوهشی، طرح های از پشتیبانی قالب
ثبت از حمایت پژوهشی، کرسی های و پژوهانه ها اعطای پسادکتری،
همایش های برگزاری از حمایت بین المللی، اختراع (patent)های حق

تفاهم قالب در بین المللی مشترک طرح های از حمایت بین المللی، و ملی
صورت و... ژاپن)، و آلمان چین، روسیه، جمله (از کشورها سایر با

می پذیرد.

سبک این با پژوهش حامی نهاد اولین شاید آمریکا علم ملی بنیاد
پی در نهاد، این است. شده تأسیس ملی سطح در که است حمایتی
در تحقیقاتی اش برنامه های پیشبرد در آمریکا دولت رویکرد موفقیت
پژوهشی برنامه ریزی های در دولت نقش حفظ برای دوم، جهانی جنگ
سازمان های آمریکا، در نهاد این موفقیت های از پس گردید. تأسیس
توجهی قابل بخش معموال که شد نهاده بنیان دیگر کشورهای در مشابهی
در چشم گیری نقش باالخص و می کنند توزیع را پژوهشی بودجه های از
بخش سرمایه گذاران برای است ممکن که پایه، پژوهش های از حمایت
با نهادهایی میان در می کنند. ایفا باشند، نداشته جذابیت خصوصی
(NSF) آمریکا علم ملی بنیاد بر عالوه بین المللی سطح در نقش این
پژوهش شورای به می توان ،(٢٠٢٠ برای دالر میلیارد ٨٫٣ بودجۀ (با
پژوهش بنیاد ،(٢٠١٩ برای یورو میلیارد ٢ بودجۀ (با (ERC) اروپا
ملی بنیاد ،(٢٠١٩ برای یورو میلیارد ٣٫٣ بودجۀ (با (DFG) آلمان
بنیاد و ،(٢٠١٩ برای دالر میلیارد ۵٫٢ بودجۀ (با جنوبی کرۀ پژوهش
اشاره (٢٠١٩ برای دالر میلیارد ۴٫۵ بودجۀ (با چین طبیعی علوم ملی

کرد.

نهادهای ساالنۀ گردهمایی که ــ پژوهش جهانی شورای نشست در
حامی عمدۀ نهاد ٧٠ از بیش ــ دنیاست سطح در پژوهش حامی
و پژوهشگران از حمایت صندوق که می کنند شرکت پایه تحقیقات
در ایران نمایندۀ عنوان به هم ایران) علم ملی (بنیاد کشور فناوران
پژوهش هایی هدایت بر نوع این از نهادهایی تمرکز دارد. حضور آن
روزمرۀ زندگی یا اقتصادی بعد در آنها کوتاه مدت نتایج که دارد قرار
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چنین به توجه درازمدتِ اهمیت خاطر به اما نیست، روشن عادی مردم
نظر به ضروری آنها از حمایت در دولت ها نقش آفرینی پژوهش هایی،
تحقیقاتی چنین جمعی اثرگذاری و پژوهش ها کیفیت به توجه می رسد.
دست این از نهادهایی معیارهای مهم ترین از مجموعه، یک عنوان به
بنیادهای منظر، این از است. پژوهشی بودجه های تخصیص برای
طرح هر ارتباط به جدی توجه ــ آنها مشابه نهادهای و ــ علم ملی
تأثیرپذیری و طرح، آن پیرامون پژوهش های و علمی محیط با پژوهشی

دارند. دیگر پژوهش های بر آن تأثیرگذاری و

ایران، در کشور فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوق تجربۀ
کشور در پژوهشی بودجه های کلی کاهش با اخیراً که است جدیدی تجربۀ
که پژوهشی حمایت های حاضر، حال در که طوری به است شده مواجه
به حتی می شود، توزیع کشور پژوهشی محیط در صندوق این توسط
حد از پایین تر هم، کشور اقتصاد اندازۀ گرفتن نظر در با و نسبی طور
مبتنی علمی ارزیابی فرایندهای شکل گیری این، وجود با است. انتظار
آثار می تواند فرایندهایی، چنین ارتقای و نوپا، نهاد این در داوری بر

باشد. داشته توجهی قابل بلندمدت

فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوق رئیس انتصاب حکم در
معاون است. شده کید تأ بنیادی علوم از حمایت به ویژه توجه بر کشور،
ویژه ای مأموریت های انجام بر همچنین جمهور رئیس فناوری و علمی

از عبارت اند که است کرده کید تأ

صندوق اصلی هدف عنوان به پایه علوم توسعۀ گرفتن قرار الف)
پژوهشگران؛ از حمایت

خارجی؛ و داخلی متخصصان همۀ ظرفیت از استفاده ب)

حوزه های در خصوصاً کشور، فناوری و علم شاخص های ارتقای ج)
پایه؛ علوم با مرتبط

در فناوری و علمی معاونت فناوری ستادهای با کامل همکاری د)
صندوق؛ اهداف راستای

همکاری و مرتبط زمینه های در بین المللی همکاری های توسعۀ ه)
فناوری؛ و علم بین المللی تعامالت مرکز با نزدیک

ایران. اسالمی جمهوری علمی مرجعیت به کمک و)

قدم های کنار در پایه، علوم به توجه بر ویژه کید تأ این امیدواریم
دانش های مختلف حوزه های خاص اقتضائات به توجه و مؤثر علمی
حوزه ها، این توسعۀ برای درازمدت و پایدار سیاست های اتخاذ و بنیادی
مختلف ساحت های در کشور پژوهشی و آموزشی شکوفایی موجبات

آورد. فراهم را پایه علوم

داوری های براساس صندوق در پژوهشی طرح های بررسی
دانشگاهی متنوع حوزه های در پژوهشگران مشارکت و تخصصی
بزرگ ترین که صندوق، تخصصی متعدد کارگروه های می گیرد. صورت
علوم فیزیک، و ریاضی زیستی، علوم مهندسی، و فنی کارگروه های آنها
کشاورزی و اقلیمی تغییرات و زیست محیط پزشکی، علوم انسانی،
انجام را آنها برای داور انتخاب و طرح ها اولیۀ غربالگری کار هستند،
کارگروه های طرح ها، مورد در داوری نتایج دریافت از پس می دهند.
بروندادهای و آنها، از حمایت میزان طرح ها، قبولی مورد در تخصصی
تخصصی کمیتۀ در تصمیم این می کنند. تصمیم گیری صندوق انتظار مورد
می شود. نهایی است آن علمی تصمیم گیری مرجع باالترین که صندوق
حدود مشارکت با صندوق در پژوهشی طرح هزار پانزده از بیش تاکنون
هزار ۵ حدود از و است شده داوری کشور پژوهشگران از نفر هزار ٣٧
که مواردی و تقاضاها تعداد است. آمده عمل به حمایت هم طرح
گذشته سال سه در و داشته افزایشی روندی گرفته اند قرار حمایت مورد
و هزار تا هزار بین سال هر در صندوق حمایت مورد طرح های تعداد
حدود در حمایت ها این از پایه علوم رشته های سهم و بوده طرح سیصد

است. بوده منابع درصد ٢٠

بین مبالغی تخصیص با معموال که پژوهشی، طرح های کنار در
از جدی تر حمایت می شود، حمایت آنها از تومان میلیون ۴٠ تا ٢٠
عمل به مختلف حوزه های در کشور شاخص و برجسته پژوهشگران
پژوهشی گروه از حمایت شامل پژوهشی کرسی های باالخص، می آید.
مالی، حمایت قالب در پنج ساله مدت یک برای برجسته پژوهشگر یک
دکتری دانشجوی و پسادکتری پژوهشگر به کارگیری امکان و پژوهانه،
پژوهشی کرسی های توزیع چند هر است. پنج ساله حمایتِ این تحت
موارد از بسیاری در است، نبوده متعادل علمی مختلف حوزه های بین

است. شده منجر پرثمری پژوهشی فعالیت های به

اولین از پژوهشگران، از حمایت صندوق پسادکتری برنامۀ
حدود گذشته، سال در و است بوده کشور فراگیر پسادکتری برنامه های
داده اند. ادامه را خود پژوهشی فعالیت های قالب این در پژوهشگر ٢٨٠
فارغ التحصیل ١٠٠٠ حدود فعالیت برای را زمینه تاکنون برنامه این
افزایش به توجه است. آورده فراهم پژوهشی فضای در دکتری دوره های
دوره های در استفاده مورد قالب های به بخشی تنوع و کیفی توسعۀ کمی،
جدید مدیریت دورۀ در صندوق برنامه های اولین از صندوق پسادکتری
برای تومان میلیون ٣٧ از صندوق پسادکتری حمایتی بستۀ است. بوده
سال (در سال یک برای تومان میلیون ۵٧ به (٩٧ سال (در سال یک
فارغ التحصیالن تشویق با عالوه، به است. کرده پیدا افزایش (٩٨
تعداد می رسد نظر به قالب، این از استفاده به مختلف دانشگاه های
افزایش درصد ٢٠ حدود حمایتی قالب این از استفاده درخواست های
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از استفاده برای صندوق مصوب ورودی شرط که آنجا از است. داشته
رشته های در است، کیفی مقالۀ سه حداقل داشتن که پسادکتری، دورۀ
متفاوتی راه های می شود تالش نمی شود، محقق یکسانی طور به مختلف

شود. پیش بینی پسادکتری دوره های پژوهشگران انتخاب برای هم

در هم ویژه پسادکتری دورۀ یک عادی، پسادکتری قالب بر عالوه
فیلتر آن، در که شده تعریف کشور پژوهشگاه های و دانشگاه ها با تفاهم
این پژوهشگاه هاست. و دانشگاه ها تشخیص و معرفی اولیه، ورودی
شده اند طراحی جوانی پژوهشگران شناسایی هدف با حمایتی بسته های
هیئت عضو عنوان (به طوالنی مدت حضور برای بیشتری شانس که
با هم مذاکراتی همچنین، دارند. کشور دانشگاهی فضای در علمی)
این به معطوف پسادکتری دوره های تعریف برای دانش بنیان شرکت های
پژوهشگران ورود هدف با قالب، این در است. گرفته صورت شرکت ها
دوره های دانش بنیان، شرکت های توسعۀ و تحقیق فعالیت های به جوان
و صندوق مشترک حمایت با شرکت ها در دوساله فناوری پسادکتری

می شود. تعریف آنها پژوهشی مسائل حول و شرکت ها خود

پژوهشگران از حمایت صندوق جدید حمایتی بسته های از تعدادی

و پایه علوم و انسانی علوم از حمایت جهت در هم کشور فناوران و
پژوهشگران حول پژوهشی های گروه شکل گیری از حمایت باالخص
چارچوب های این جملۀ از است. طراحی حال در یا شده، طراحی جوان
دانشگاه ها علمی هیئت اعضای (برای آغاز پژوهانۀ به می توان حمایتی
(برای بنیان پژوهانۀ و هستند) دنیا برتر دانشگاه های فارغ التحصیل که

کرد. اشاره پایه) علوم و انسانی علوم حوزۀ برجستۀ پژوهشگران

از یکی پژوهشی، فعالیت های از مستقیم حمایت بر عالوه
توجه کشور فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوق مأموریت های
٩٨ سال در راستا، این در است. علم مردمی سازی و ترویج به
فعالیت به شروع صندوق فناوری و علم ترویج و حمایت معاونت
پایان نامه های ملی جشنوارۀ برگزاری آن، برنامه های اولین از که کرد
دانشگاهی فارغ التحصیل هر برنامه، این در است. (پاناسه) سه دقیقه ای
را او پایان نامۀ جهت گیری که سه دقیقه ای ویدئویی ارسال با می تواند
این از هدف نماید. شرکت جشنواره در می کند، بیان ساده زبانی به
و خود پیرامون جامعۀ با کشور پژوهشی خانوادۀ ارتباط تقویت برنامه،
پژوهشی دستاوردهای ارائۀ در جوان پژوهشگران توانمندی های تقویت
■ است.

ریاضیاتی هنر از نمونه ای

ریاضیاتی هنر هنر، از شاخه این به می سازند. ریاضی مفاهیم براساس زیبایی سه بعدی اشیای و تصویرها ذوق با و خالق هنرمندان از برخی
آمریکا ریاضی جامعۀ و (AMS) آمریکا ریاضی انجمن ساالنۀ مشترک اجالس جوار در سال هر می شود. گفته (Mathematical Art)
در که است آثاری از یکی (Diana Davis) دیویس دایانا اثر زیر تصویر می شود. برگزار هنری آثار گونه این نمایش برای نمایشگاهی (MAA)

است. آمده در نمایش به ٢٠١٩ ریاضی هنر نمایشگاه

منتظم ضلعی پنج درون بیلیارد توپ تناوبی مسیر یک

سپس و کند برخورد ضلع یک به تا می رود پیش  مستقیم طور به توپ
(reflection)بازتاب یا برگشت زاویۀ که بیلیارد، معمولی قاعدۀ طبق
اینجا در می گردد. بر است، برابر (incidence) برخورد زاویۀ با
داده نشان متمایزی رنگ های با برخورد هر از بعد و قبل مسیرهای
دیگرش طرف و قرمز آن طرف یک که باشید داشته روبانی اگر شده اند.
چنین بپیچانید، پنج ضلعی شیشۀ قطعه یک دور را آن و باشد آبی

می آورید. دست به تصویری
که هستند زیبا قدری به ضلعی پنج درون تناوبی مسیرهای این
شده ساخته تصویرها، این به مزین زینتی، اشیای و گوشواره ها انواع

است.
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عملگرها جبر با سال سیزده

امینی مسعود سید

مدرس تربیت دانشگاه و ریاضیات پژوهشکدۀ

مقدمه

ریاضیات پژوهشکدۀ در انجام گرفته فعالیت های بر مروری گزارش این
سال سیزده در عملگرها جبر زمینۀ در بنیادی دانش های پژوهشگاه
سمینارهای مدعو، تک سخنرانی های شامل فعالیت ها این است. گذشته
که است بین المللی کارگاه های و ملی کنفرانس های و کارگاه ها دوره ای،
و شکل گیری در زیادی افراد بازمی گردد. ١٣٨۵ بهمن به آن شروع
گزارش این است امیدوار نگارنده و داشته اند، نقش فعالیت این رونق

آورد. به جا افراد این کوشش های از قدردانی در را مطلب حق بتواند

آغاز نقطۀ

نام با بعداً که فعالیت هایی سلسله شروع برای هماهنگی جلسۀ اولین
٧) ٨۵ بهمن ١٨ در شد، شناخته آن» کاربردهای و عملگرها «جبر
پژوهشکدۀ در شهشهانی مهرداد دکتر و اینجانب توسط (٢٠٠٧ فوریۀ
کردن آشنا برای که بود این جلسه این جمع بندی شد. تشکیل ریاضیات
تک سخنرانی تعدادی است ضروری شاخه این با ایران ریاضی جامعۀ

شود. برگزار ریاضیات پژوهشکدۀ در عملگرها جبر موضوع با

٢٢ فاصلۀ در اساس این بر که مدعو های تک سخنرانی برخی
مصطفی بودند: زیر شرح به شد برگزار ٨۶ بهمن ١٧ تا فروردین
(کوهومولوژی خلخالی مسعود توپولوژیک)، (K ـ نظریۀ اصفهانی زاده
جلسه). ٢ عطیه ـ سینگر، (قضیۀ دائمی علی اکبر و جلسه)، ٣ دوری،

جبر منظم برنامۀ در انقطاعی ٨٩ اسفند تا ٨۶ بهمن فاصلۀ در
صورت پراکنده فعالیت های برخی فاصله این در آمد. وجود به عملگرها

است. نشده ثبت متأسفانه که گرفته

دوره ای سمینارهای

١٧ تا ۴ فاصلۀ در اندیس» «نظریۀ عنوان با عملگرها جبر دورۀ اولین
توسط سخنرانی سلسله یک دوره این در گردید. برگزار ٨٩ اسفند
پیمان و نویکوف) انگارۀ و اندیس (نظریۀ اصفهانی زاده مصطفی
مخاطبان استقبال مورد که گرفت صورت آزاد) احتمال (نظریۀ مرتضی

شد. واقع

ترمی برنامه های

شروع ١٣٩٠ آبان ۴ از آن کاربردهای و عملگرها جبر ترمی برنامه های
براساس درس هایی نیمسال هر مدت، این در دارد. ادامه تاکنون و شد
یا دکتری دانشجویان توسط رشته این در شاخص کتاب های از یکی
روزهای در تهران دانشگاه های از فارغ التحصیالنی و پسادکتری محققان
دو تا گاهی درس ها این است. شده تدریس ١٧ تا ١٢ ساعت چهارشنبه
سلسله درس ها این برگزاری شده اند. ارائه کتاب یک براساس نیمسال
دستاوردهای و دانش انتقال در مالحظه ای قابل تأثیر اخیر سال هفت در

است. داشته کشور جوان نسل به شاخه این بارز

١٣٩٠ بهمن تا آبان از که سلسله درس ها این دورۀ اولین ⃝

که فضاها این عملگری پرداخت. فضاهای به داشت ادامه
روان ژین ژونگ و (Edward Effros) افراس ادوارد توسط
شده اند مشخص سازی  روان توسط و معرفی (Zhong-Jin Ruan)
نگاشت های چون مهم مفاهیمی دارند. مهمی جایگاه مدرن آنالیز در

بودند. سخنرانی ها این مباحث سلسله از مثبت کامال و کراندار کامال

داشت ادامه ١٣٩١ تیر تا اردیبهشت از که دوم دورۀ در ⃝

فشرده کوانتومی گروه های شد. پرداخته کوانتومی گروه های به
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حالت و (Stanslaw Woronowicz) ورونوویچ استانیسالو توسط
یوهان و (Stefaan Vaes) واز استفان توسط آنها فشردۀ موضعاً
گروه های شده اند. تعریف (Johan Kustermans) کوسترمن

عملگرهاست. نظریۀ قلب در پیشرو نظریات از اکنون کوانتومی

داشت، ادامه ١٣٩١ آذر تا شهریور از که سوم دورۀ در ⃝

از توسیعی عملگری Kـ نظریۀ شد. معرفی عملگری جبرهای Kـ  نظریۀ
Micheal) عطیه مایکل کارهای از خود که است توپولوژیک Kـ نظریۀ
الکساندر دیدگاه های از استفاده با جبری Kـ نظریۀ روی (Atiyah
است. شده استخراج (Alexander Grothendieck) گروتندیک
جرج توسط (که جبرها این رده بندی در سی استار جبرهای Kـ نظریۀ
نقش است) شده مطرح اخیر سال های در (George Elliott)الیوت

می کند. ایفا محوری

مبانی ،٩٢ اردیبهشت تا ٩١ بهمن از چهارم، دورۀ در ⃝

فرانسیس توسط که جبرها این گردید. مطرح فون نویمان جبرهای
John von) فون نویمان جان و (Francis Murray) موری
دسته بندی و شد مطالعه بیستم قرن اولیۀ دهه های در (Neumann
تاکه زاکی ماسامیشی کارهای با ٧٠ دهۀ تا آنها پیشنهادی
به (Alain Connes) کُن آلن و (Masamichi Takesaki)
فراهم را کوانتومی مکانیک برای اولیه ریاضی مدل انجامید، طول
جبرهای توپولوژیک همتای عنوان به سی استار جبرهای بعدها نمودند.
گردیدند. معرفی می پردازند) اندازه نظریۀ جنبۀ به بیشتر (که فون نویمان

جبرهای تقریب نظریۀ ،٩٢ آذر تا شهریور از پنجم، دورۀ در ⃝

اکنون نظریه این گرفت. قرار بررسی و مطالعه مورد سی استار
دسته بندی نظریۀ کانون در که عملگرهاست جبر در نظریه پیشروترین
کار به زمینه این در برجسته ای ریاضیدانان دارد. قرار (الیوت)
Marius) دادارالت ماریوس به می توان آنها میان از که پرداخته اند
اشاره (Eberhard Kirchberg)کیرشبرگ ابرهارد و (Dadarlat
Taka) اوزاوا تاکا و (Nate Brown) براون نیت کتاب کرد.

است. مرجع کتاب اکنون زمینه این در (Ozawa

هم ارزی نظریۀ ،٩٣ اردیبهشت تا ٩٢ بهمن از ششم، دورۀ در ⃝

ریفل مارک توسط عمدتاً که سی استار جبرهای برای (Morita) موریتا
مهم بسیار ردۀ گردید. بررسی است شده پایه گذاری (Marc Rieffel)
سی استار جبرهای با موریتا ارز هم (که پیوسته اثر با سی استار جبرهای

یافته اند. رشد نظریه این دل در هستند) جابه جایی

کتاب براساس متناهی فون نویمان جبرهای هفتم، دورۀ در ⃝

(Allan Sinclair) سینکلر آلن و (Roger Smith) اسمیت راجر
داشت، ادامه ٩٣ آذر تا شهریور از که دوره این در شدند. معرفی

جبرهای زیرجبرهای برای شرطی امید و پایه ساختار چون مهمی مفاهیم
گرفت. قرار مطالعه مورد عملگری

کار مجدداً ،١٣٩۴ اردیبهشت تا ٩٣ بهمن از هشتم، دورۀ در ⃝

اوزاوا و براون کتاب براساس سی استار جبرهای تقریب نظریۀ روی
آخرین معرفی در کتاب این کلیدی اهمیت دلیل به شد. گرفته سر از
این دسته بندی در زمینه این اهمیت و عملگرها جبر شاخۀ دستاوردهای
این در که بود نیاز مورد نظریه این جزئیات از عمیق تری مطالعۀ جبرها،

شد. انجام سخنرانی ها سلسله

برای بار این تقریب نظریۀ ،٩۴ آذر تا شهریور از نهم، دورۀ در ⃝

براساس که نظریه این گرفت. قرار بررسی مورد نویمان فون  جبرهای
پوپا سورین و (Claire Delaroche) دالروش کلر پیشرو کارهای
جبرهای نظریۀ قلب در اکنون است، شده پایه ریزی (Sorin Popa)

دارد. قرار فون نویمان

جبرهای روی مطالعۀ اثر ،٩۵ آبان تا شهریور از دهم، دورۀ در ⃝

اکنون شبه قطری و میانگین پذیر اثرهای گرفت. قرار توجه مورد عملگری
توسط نظریه این از مهمی بخش دارند. قرار دسته بندی نظریۀ قلب در

است. شده احیا براون کارهای

گروه ها عمل ،١٣٩۶ اردیبهشت تا ٩۵ بهمن از یازدهم، دورۀ در ⃝

این برای (Rokhlin) راخلین خاصیت و سی استار جبرهای روی
کریس توسط که راخلین خاصیت داشت. قرار توجه مورد عمل ها
،(Masaki Izumi) ایزومی ماساکی ،(Chris Phillips)فیلیپس
از بودن ساده شرط انتقال در است گرفته قرار مطالعه مورد سایرین و

دارد. نقش متناظر صلیبی حاصلضرب به سی استار جبر

تقریب خواص ،١٣٩٧ دی تا شهریور از دوازدهم، دورۀ در ⃝

جبرهای برای ضعیف امید خاصیت یا شبه قطری خواص مانند متناهی
می شود. محسوب پنجم دورۀ ادامۀ دوره این شدند. بررسی سی استار

ــ کیرشبرگ ُکن  مسئلۀ ،١٣٩٨ دی تا شهریور از سیزدهم، دورۀ در ⃝

مهمترین از مسئله این شد. مطالعه و بررسی مختلف ابعاد از
(Issac گلدبرینگ ایساک اخیراً است. عملگرها جبر در باز مسائل
این به منفی پاسخی (Bradd Hart) هارت برد و Goldbring)

کرد ه اند. منتشر را مدل نظریۀ از استفاده با مسئله

ساالنه تخصصی کارگاه های

(جوالی ١٣٩١ تیر ٢٧ و ٢۶ روزهای در تخصصی کارگاه اولین
باناخ «جبرهای عنوان تحت سامعی ابراهیم دکتر همکاری با (٢٠١٢
از بودند عبارت آن سخنرانان که شد برگزار هارمونیک» آنالیز و
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ابراهیم گروه واره ها)، و ابرگروه ها روی فوریه (جبر امینی مسعود
روی فوریه (جبر رضاوند رضا و گروه ها)، روی فوریه (جبر سامعی

نیم گروه ها).

اردیبهشت ٢۶ و ٢۵ روزهای در تخصصی کارگاه دومین
«جبرهای عنوان تحت سامعی ابراهیم دکتر همکاری با باز ،٩٢
محمود آن، سخنرانان که شد برگزار هارمونیک» آنالیز و باناخ
ابرگروه ها)، (میانگین پذیری امینی مسعود (ابرگروه ها)، عالقمندان
سامعی ابراهیم فوریه)، جبر ضعیف (میانگین پذیری قندهاری مهیا
جبرهای (ابربازتابی خراسانی سلطانی جعفر و برلینگ ـ فوریه)، (جبر

بودند. باناخ)

توسط نویمان» فون  جبرهای تقریب «خواص سه روزۀ کارگاه
اسفند ١٧ تا ١۵ روزهای در هلند نایمجن دانشگاه از کاسپرس مارتاین
گرافی حاصلضرب برموضوع آن سخنرانی های که گردید برگزار ١٣٩۴

بود. متمرکز عملگری جبرهای

بین المللی کارگاه های

ژانویۀ تا ٢٠١۴ (ژانویۀ ١٣٩٨ دی ماه تا ١٣٩٢ دی ماه فاصلۀ در
برگزار آن» کاربردهای و عملگرها «جبر بین المللی کارگاه هفت ،(٢٠٢٠
یک هر توسط فشرده درس جلسۀ چهار شامل کارگاه هر که است شده
نیز باز مسائل مبسوط جلسۀ یک کارگاه هر است. بوده سخنرانان از
آخرین و خود تخصصی حوزۀ در را باز مسائل مدعو سخنرانان که دارد
از کارگاه ها این سخنرانان می کنند. ارائه یک هر در را پیشرفت ها
بودند عملگرها جبر در متخصص همگی که خارجی برجستۀ ریاضیدانان

گردیدند. انتخاب

اسکالسکی آدام ،(٢٠١۴ (ژانویۀ ١٣٩٢ دی کارگاه، اولین در □

نیکو ،(Ivan Todorov) تادروف ایوان ، (Adam Skalski)
و قندهاری، مهیا سامعی، ابراهیم ،(Nico Spronk) اسپرانک
هارمونیک آنالیز و عملگری فضاهای نظریۀ مورد در کالنتر مهرداد

کردند. سخنرانی

به (٢٠١۵ (ژانویۀ ١٣٩٢ دی در دوم کارگاه در □

و شد صلیبی پرداخته ضرب های درباب مهم دستاوردهای
،(Siegfried Echterhoff) اشترهوف زیگفرید آن سخنرانان
کیمنوویچ وادیم و ،(Ansgar Schneider) اشنایدر آنسگار

بودند. (Vadim Kaimanovich)

رده بندی به (٢٠١۶ (ژانویۀ ١٣٩۴ دی در کارگاه سومین □

سخنرانان که داشت اختصاص گروه واره ها نظریۀ و سی استار جبرهای

کریستن سن اریک ،(Claire Delaroche) دالروش کلر آن
اسون و ،(David Kerr) کر دیوید ،(Erik Christensen)

بودند. (Sveb Raum) رائوم

جوان حضور با (٢٠١٧ (ژانویۀ ١٣٩۵ دی در کارگاه چهارمین □

اسبیو و ،(Jianchao Wu) وو جیان چاو ،(Joan Bosa) بوسا
مهمی مفاهیم آن در و شد برگزار (Eusebio Gardella) گاردال
مورد صلیبی ضرب های دسته بندی و (Cuntz) کونتز نیم گروه چون

گرفت. قرار بحث

حضور با ،(٢٠١٨ (فوریۀ ١٣٩۶ بهمن در پنجم کارگاه □

لیائو چنگ هانگ ،(Christian Bonicke) بونیکه کریستین
بر (Taka Ozawa) اوزاوا تاکا و ،(Huang Chang Liao)

بود. متمرکز سی استار جبرهای رده بندی

١٣٩٧ دی ٢٠ تا ١۶ روزهای در ششم کارگاه □

شرح به آن مدعو سخنرانان که شد برگزار (٢٠١٩ (ژانویۀ
فرانتس اووه ،(Yuki Arano) آرانو یوکی بودند: زیر
،(Pawel Kasprzak) کاسپارچاک پاول ،(Uwe Frantz)
سامعی، ابراهیم رائوم، اسون ،(David Kyed) کید دیوید
کاسپرس مارتاین ،(Roland Vergnioux) ورنیو روالن

.(Issan Patri) پاتری ایسان ،(Martijn Caspers)

مک کی اندرو حضور با (٢٠٢٠ (ژانویۀ ٩٨ دی در هفتم کارگاه □

،(Michal Doucha) دوخا میخال ،(Andrew McKee)
برگزار شد. فروغ مرضیه و کالنتر، مهرداد

برنامه این در فعال محققان و دانشجویان

فراز خود برگزاری سالیان طی در آن کاربردهای و عملگرها جبر برنامۀ
و دانشجویان از جمعی همواره اما است، کرده تجربه را فرودهایی و
شده اند. منتفع آن از و بخشیده رونق آن به عالقه مند و مشتاق محققان
کرد، یاد همه از بتوان مختصر این در که است آن از بیش افراد این تعداد
برنامه این با مرتبط فعالیت های در که کسانی اسامی به دارد جا اما
بوده اند برنامه حامی و مخاطب مستمر طور به یا داشته، مؤثری نقش
سالیان طی می شود، یاد آنها از ادامه در که کسانی از برخی شود. اشاره
بلوغ مراحل به اکنون و بوده همراه رخداد این با فعال به طور متمادی

رسیده اند. خود علمی

ترتیب (به برنامه ها این در فعال و مشتاق دانشجویان از عده ای
زهرا مرادی، مهدی جمالی، سعید از عبارت اند تحصیل) محل الفبایی
الکتابی، شمس خشایار قصابه، موسی زاده مهدی شکیبازاده، علی نقوی،
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اسدی علی مدرس)، (تربیت بیگدلی مجید هارونی، عسگری حمید
نیک پی، حامد (تهران) شاملو سارا یخدانی، حسن پور زهرا وصفی،
معظمی میالد (خوارزمی)، بهمانی رضا پورشهامی، ریحانه زوار، سجاد
(مشهد). فعال رامین و (مازندران) شوندی محمد (شیراز)، گودرزی
امیرکبیر، الزهرا، اصفهان، آزاد، دانشگاه های از دانشجویانی عالوه به
خوارزمی، نصیر، خواجه زنجان، تکمیلی تحصیالت تبریز، نور، پیام
صنعتی شیراز، مدنی، شهید بهشتی، شهید شریف، شاهد، رفسنجان،
در همدان مشهد، مالیر، مازندران، گیالن، قم، صنعت، و علم اصفهان،

داشته اند. شرکت برنامه ها

رخدادهای این رونق در که ایرانی استادان و محققان از عده ای
عبارت اند کار) محل الفبایی ترتیب (به داشته اند مؤثری نقش علمی
بداغی اباصلت سروستانی، صالحی مسعود کالم، شیرین احمد از
مریم (بوشهر)، بردی باقری علی (امیرکبیر)، رستمی مهدی (آزاد)،
سعیده استارمی، یوسف بنیادی)، دانش های (پژوهشگاه حسینی
ملیحه (تهران)، علی نژاد احمد رضاوند، رضا نور)، (پیام گمچی شمسی
(خوارزمی)، آللی جواد مدقالچی، علیرضا نصیر)، (خواجه حسینی
اکرمی ابراهیم (دامغان)، تقوی علی (خوانسار)، قانعی محمدرضا
(شریف)، اصفهانی زاده مصطفی (شاهرود)، شریفی کامران (سمنان)،
(شیراز)، اسالمزاده غالمحسین بهشتی)، (شهید کاکاوندی احمدی بیژن
صادقی سجاد آقاجانی، اسداله اصفهان)، (صنعتی اصفهانی نصر رسول
(گیالن)، یوسفی شمس مرضیه (قم)، طباطبایی محمد صنعت)، و (علم
رجبعلی ویشکی، ابراهیمی حمیدرضا حجازیان، شیرین نیکنام، اسداله
اسماعیل (مالیر)، حیاتی بهمن (مشهد)، نجفی حامد گل، کامیابی
استادان از عالوه به (یزد). جوانشیری حسین و (همدان)، فیضی
خلخالی مسعود و (دلوار) قندهاری مهیا همکاری کشور، از خارج ایرانی

است. تقدیر قابل غربی) (اونتاریوی

علمی غنای اما است، جمعی تالشی حاصل عملگرها جبر برنامۀ
سمینارهای برگزاری دست اندرکاران تالش مرهون کس هر از بیش آن
نقش آنها در زیادی افراد که است ساالنه کارگاه های و هفتگی
آن ارکان از کار) محل الفبایی ترتیب (به زیر محققان و داشته اند،
محمد خسروی، فاطمه فروغ، مرضیه (الزهرا)، بهروزی فرید بوده اند:

(تربیت گلستانی ناصر بنیادی)، دانش های (پژوهشگاه مجاهدی صادق
(ساسکاتچوان)، سامعی ابراهیم (تهران)، اسدی محمدباقر مدرس)،

(هیوستون). کالنتر مهرداد و (مشهد) نجفی حامد

قابل فعالیت، طوالنی دورۀ این از حاصل علمی دستاوردهای
طور به ولی نیست، آنها همۀ ذکر برای مجالی مقاله این در و اعتناست
این ضمن در شده ایجاد علمی ارتباطات به نمونه عنوان به می توان گذرا
فرانسه، ژاپن، چک، جمهوری لهستان، از برجسته محققانی با رخدادها
از نمونه هایی زیر مقاالت همچنین کرد. اشاره آمریکا و کانادا، آلمان،
برخاسته اند: برنامه این دل از که است جوانی ریاضیدانان تالش حاصل
٢٠١۶ در مقاله یک ،٢CJM و ١PAMS در ٢٠١۵ در مقاله دو
،۵PJM و ،۴GMJ ،QJM در ٢٠١٧ در مقاله سه ،٣QJM در
در ٢٠١٩ در مقاله یک ،CMJ و ۶IMRN در ٢٠١٨ در مقاله دو
،٩NYJM ،CJM ،٨JMAA در ٢٠٢٠ در مقاله پنج ،٧IUMJ

.١١DM و ،١٠ETDS

پژوهشگاه در مسئوالنی همۀ از می دانم فرض خود بر پایان در
همراهی بدون فعالیت ها این انجام که ریاضیات پژوهشکدۀ و
زحمات از به ویژه کنم. قدردانی نمی شد میسر آنها بی چشمداشت ِ
فعالیت ها این اجرایی امورِ پیگیری در راهپیما محسن مهندس
■ سپاسگزارم.

1. Proceedings of the American Mathematical Society
2. Canadian Journal of Mathemaics
3. Quarterly Journal of Mathematics
4. Glasgow Mathematical Journal
5. Pacific Journal of Mathematics
6. International Mathematics Research Notes
7. Indiana University Mathematics Journal
8. Journal of Mathematical Analysis and Applications
9. New York Journal of Mathematics
10. Ergodic Theory and Dynamical Systems
11. Documenta Mathematica
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بنف بین المللی پژوهشگاه

ریاضیات در اکتشاف و نوآوری برای

بنف بین المللی پژوهشگاه

Banf International Research Station
واقع بنف، شهر در میالدی ٢٠٠٣ سال در ،BIRS اختصار به یا
آن راهبری و هزینه ها تأمین و شده تأسیس کانادا، آلبرتای ایالت در
آمریکاست متحدۀ ایاالت و مکزیک، کانادا، کشور سه برعهدۀ مشترکاً
BIRS اختصاری عنوان با پژوهشگاه این از اغلب مقاله این ادامۀ [در

می بریم.] نام

گسترش برای امکاناتی و محیط آوردن پدید BIRS هدف
وابسته مباحث و ریاضی دانشوران بین خّق تعامالت و هم اندیشی ها
هزاران سال هر است. مهندسی و تجربی علوم در ریاضیات به
در جهان کشور ده ها در پژوهشگاه و دانشگاه صدها از پژوهشگر
برنامۀ عمده ترین می کنند. شرکت پژوهشگاه این مختلف برنامه های

ولی است کیفیت بهترین با ۵روزه پژوهشی کارگاه های برگزاری BIRS
دوهفته ای یکی اقامت برای تحقیقاتی تیم های میزبانی آن، بر عالوه
یا کارگاه چارچوب از خارج مشترک تحقیقات انجام و مرکز این در
ــ صنعتی، کادمیک  آ روزۀ ٢ کارگاه های یا همایش ها برگزاری کنفرانس،
مختلف، سطوح در آموزشی اردوهای و تابستانی مدرسه های میزبانی

است. مؤسسه این برنامه های جمله از

هنرها «مرکز پردیس در ساختمان دو در بنف بین المللی پژوهشگاه
سطح باالی مرکز یک که است مستقر آلبرتا در بنف» خالقیت و
از اعم آن برنامه های و است بین المللی شهرت با ــ هنری فرهنگی 
هنرمندان، از تن صدها ساله هر نمایشی و تجسمی هنرهای و موسیقی
BIRS محققان می کند. جلب خود به را فرهنگی پیشروان و دانشوران،

دارند. کامل دسترسی هنری مرکز آن خدمات و امکانات همۀ به هم
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وولفاخ اوبر ریاضی مؤسسۀ از پژوهشی مرکز این تأسیس اولیۀ ایدۀ
کارگاه های سال طول تمام در آنجا در که شده اقتباس آلمان در (MFO)
در می شود. برگزار نخبه ریاضیدانان شرکت با یک هفته ای پژوهشی
(Luminy) لومینی شهر در مشابهی مؤسسۀ ١٩٨٠ دهۀ در نیز فرانسه
دو آن فعالیت فواید و ثمرات اما شد. ایجاد فرانسه جنوب در واقع
ریاضی جامعۀ نصیب بیشتر بین المللی شان، جنبۀ علی رغم مؤسسه،
تأسیس رؤیای نیز شمالی آمریکای ریاضیدانان جامعۀ در می شد. اروپا
تالش هایی با رؤیا این سرانجام داشت. وجود دیرباز از مرکزی چنان
و کانادا از (PIMS) پاسیفیک ریاضی علوم انستیتوی رهبری به
و آمریکا از برکلی) در MSRI) ریاضی علوم در پژوهش انستیتوی
اطالعات فناوری به مربوط ریاضیاتِ انستیتوی کمک و مشارکت با
پژوهشگاه پیوست. تحقق به (MITACS) پیچیده سیستم های و
علمی جامعۀ روی به را خود درهای ٢٠٠٣ مارس ماه در بنف بین المللی
پژوهش های شورای را پژوهشگاه این از مالی حمایت گشود. جهانی
پژوهش های و علوم بنیاد ،(NSERC) کانادا مهندسی و طبیعی علوم
عهده به (NSF) آمریکا علوم ملی بنیاد و ،(ASRA) آلبرتا ایالت
مکزیک فناوری و طبیعی علوم شورای ،٢٠٠۵ سال از گرفتند.
همکاری چنین BIRSپیوست. مالی حامیان به هم (CONACYT)
برای پرجاذبه ای و جدید فرصت های کشور، سه بین علمی مشارکت و
آمریکای در تکمیلی تحصیالت دانشجویان و علمی هیئت اعضای
در خارجی همکاران به را آنها دسترسی امکان و کرده ایجاد شمالی
ثمرات ولی است. آورده فراهم ریاضی مباحث همۀ در سطوح عالی ترین

نیست. شمالی آمریکای به محدود BIRS فعالیت

دارد. وجود جهان کنار و گوشه در متعددی پژوهشگاه های امروز
مؤسسۀ قبیل از مراکزی رستۀ در شد اشاره چنانکه بنف، پژوهشگاه
فعالیت مراکز، آن با مقایسه در ولی می گیرد قرار آلمان در وولفاخ اوبر
فوق العادۀ تنوع آنها اهم که دارد امتیازاتی و متنوع تر و گسترده تر
از استقبال در ریسک پذیری به خصوص و نظر مورد پژوهشی مباحث
دنیاست. دانشوران عموم برای آن دسترس پذیری نیز و نوظهور مباحث
بر در را تحلیلی و کمی پژوهش های جنبه های همۀ BIRS فعالیت
ریاضیات مباحث از وسیعی طیف شامل آن برنامه های می گیرد.
کامپیوتر علوم آمار، نیز و صنعتی، مالی، محاسباتی، کاربردی، محض،
فناوریِ ریاضیات و زیستی، علوم ریاضی، فیزیک کاربردی، و نظری
،فیزیکدان ها از دانشوران، کارگاه هایBIRSانواع در است. اطالعات
شرکت مالی، ریاضیات متخصصان و اقتصاددانان، زیست شناسان،

می کنند.

سراسر در مرتبط رشته های و ریاضیات اهل شد، اشاره چنانکه
رقابتی، فرایند یک طریق از و دارند دسترسی پژوهشگاه این به جهان

استفاده آن امکانات از می توانند همکاران، توسط منصفانه داوری با
کنند.

این فعلی مدیر (Nassif Ghoussoub)گوسوب ناسیف گفتۀ به
که است ملیتی چند دسته جمعی تالش یک BIRS «فعالیت مرکز،
و اکتشافات پیشبرد برای جهانی خواست به پاسخ در می دهد نشان
محلی مرزهای فقط نه مرزها، تمام از می تواند علمی رهبری نوآوری ها،

کند.» عبور رشته ای، مرزهای همچنین بلکه ملی و

گروه های مشارکت افزایش در نیز ویژه ای اهتمام بنف پژوهشگاه
هر دارد. ریاضیات) و مهندسی، فناوری، (علم، STEM در کم حضور
«زنان عنوان با زنان برای منحصراً پژوهشگاه این در کارگاه هایی سال
هندسه، معنی به X ،٢٠١٩ سال در که می شود برگزار «X مبحث در
آنالیز، کاربردها، و جزئی دیفرانسیل معادالت حل برای عددی روش های
زن ریاضیدان ١۵٠ حدود کارگاه چهار این در بود. جبرجابه جایی و
برای مناسب سکونتگاه BIRS در داشتند. حضور جهان سراسر از
آنجا به خود کودکان با که زنانی برای خاص امکانات و خانواده ها
کمک هزینه ای پژوهشگاه این ،٢٠١۵ سال از است، فراهم می روند
و مراقبت به نیاز فرزندانشان که کارگاه ها در شرکت کننده زنان برای
علم و آموزش مسائل به پرداختن می دهد. تخصیص دارند پرستاری

است. مؤسسه این خدمات از نیز کانادا بومیان برای

کیفیت با ۵روزه پژوهشی کارگاه های برگزاری BIRS اصلی برنامۀ
در و می شوند برگزار سال در هفته ۴٩ که است، ریاضی علوم در باال
به کارگاه هر می کنند. شرکت جهان سراسر از پژوهشگر ۴٢ تا یک، هر
خود ویژۀ هویت دارای یک هر و دارد اختصاص مهمی خاص مبحث
پیشبرد به که است جوی تقویت آنها برگزاری از مشترک هدف اما است
یاری رساند. علمی همکاری روحیۀ ارتقای و خالقانه و مبتکرانه ایده های

دانشوران از فراخوانی طی سال هر تابستان در بنف پژوهشگاه
پیشنهادهای می خواهد آن کاربردهای و ریاضی علوم رشته های درهمۀ
هر بفرستند. BIRS به بعد سال دو در کارگاه برگزاری برای را خود
مبحث جاری وضعیت از خالصه ای شرح شامل باید پیشنهادی طرح
و بوده پیشنهاد الهام منشأ که مهمی مسائل دربارۀ بحثی و نظر مورد
فهرست یک باشد. کارگاه برگزاری زمان بندی و مناسبت برای توجیهی
درخواست ها تعداد است. الزم نیز کارگاه در شرکت کنندگان از مقدماتی
فقط مثال است. کارگاه برگزاری برای بنف ظرفیت برابر چند معموال
شد. دریافت تقاضا ٢۵٠ از بیش ٢٠١٩ سال در کارگاه برگزاری برای
عالی پیشنهادهای کمبود با هیچ گاه بررسی کننده کمیته های رو این از
دسترس در اطالعاتی بانک یک در پیشنهادها همۀ نمی شوند. روبه رو
برخط طریق از آنها و می گیرد قرار پژوهشگاه علمی» «شورای اعضای
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پژوهشگاه علمی مدیر به عالوه، می دهند. نظر پیشنهادها دربارۀ [آنالین]
بعضی دربارۀ علمی، شورای از خارج دیگر، متخصصان از عده ای از
بررسی، فرایند این پایان در می کند. نظرخواهی پیشنهادی طرح های از
است. شده دریافت پیشنهادها از یک هر دربارۀ داور ۵ حداقل نظر
تشکیل نهایی گزینش برای سال هر نوامبر ماه در برنامه ها» «کمیتۀ
پیشنهادها، اهمیت و کیفیت براساس فقط گزینش این می دهد. جلسه
استقبال می گیرد. صورت آنها، ارسال جغرافیایی مبدأ به توجه بدون
شرکت کنندگان تعداد محدودیت برنامه، این از دانشوران زیاد بسیار
علمی صالحیت نیز و سطح، باالترین در شدید رقایت نتیجه در و مجاز
انتخاب و استانداردها باالترین رعایت موجب گزینشگران، حرفه ای و

می شود. کارگاه ها برای علمی موضوع های بهترین

برای تحقیقاتی تیم های پذیرای BIRS ۵روزه، کارگاه های بر عالوه
دانشگاه های از تیم هر اعضای آنجاست. در هفته ای دو یکی اقامت
کارگاه از خارج قالبی در و مناسب محیطی در تا می روند آنجا به مختلف
کنند. تکمیل را آن یا بپردازند مشترکی پروژۀ روی تحقیق به کنفرانس و
روزه ای دو کارگاه های یا همایش ها معموال نیز هفته آخر روزهای در
است. دانشگاه و صنعت بین تعامل افزایش آنها هدف که می شود برگزار
برنامه هایی از نیز آموزشی اردوهای و تابستانی مدرسه های برگزاری
اردوها و مدرسه ها این می شود. اجرا بنف در سال ها بیشتر که است
المپیادهای تیم های آموزش مثال) دبیرستانی از مختلفی، سطوح در
برنامه های برای آمادگی و ارشد، کارشناسی کارشناسی، تا ریاضی)
ریاضی آموزش کارگاه های می گردد. برگزار بنف پژوهشگاه موضوعی
است. مرکز این برنامه های دیگر از علمی، نگارش «آتلیۀ» و بومیان به

در مجازی فضای طریق از BIRS برنامه های ،٢٠١٢ سال از
شده، ضبط و زنده ویدئوهای است. جهانی علمی جامعۀ دسترس
مدرن، و خودکار تولیدِ سیستم یک توسط تولیدشده رسانه ای برنامه های
جدید ویدئوی ١٢۵ حدود در ماه هر است. ساخته میسر را دسترسی این
BIRS وبگاه روی ویدئو ١٠٠٠٠ از بیش تاکنون و می شوند ضبط

است. شده گذاشته

همکاری و ابتکار محصول بنف پژوهشگاه شد، گفته چنانکه
،٢٠١۴ سال در است. متحده ایاالت و مکزیک، کانادا، کشور سه
و برداشت همکاری این توسعۀ جهت در بلندی گام مکزیک دولت
به وابسته پژوهشی مرکز یک ایجاد برای را الزم زیرساخت هزینۀ
BIRS تا کرد فراهم مکزیک (Oxaca) ووهاکا شهر در BIRS
کارگاه های بر (عالوه سال در اضافی کارگاه پنج و بیست بتواند
(CMO) ووهاکا ریاضیات خانۀ کند. برگزار بنف) در اصلی مقّر
دائمی جدید مؤسسۀ یک ساخت و یافت گشایش ٢٠١۵ سال در
فناوری و طبیعی علوم شورای سخاوتمندانه کمک های با آنجا در

(UNAM) مکزیک آزاد ملی دانشگاه و (CONACYT) مکزیک
تأمین اخیراً نیز (Simons) سایمونز بنیاد می شود. آغاز زودی به
عالوه، به است. کرده تقبل را CMO در کارگاه چند اجرایی هزینه های
کارگاه ده آزمایشی، برنامۀ یک در ،٢٠٢٠ سال در بنف پژوهشگاه
پیشرفتۀ مطالعات نوبنیاد انستیتوی در چین همکاری با دیگر اضافی
برنامۀ قرار، این از می کند. برگزار چین در (Hangzhou) هانگژو
شرکت با هفتگی کارگاه هشتادوپنج شامل ٢٠٢٠ سال در BIRS
کشور هشتاد از بیش در پژوهشی مرکز صدها از پژوهشگر ٣۵٠٠
همکاری در جدیدی عصر سرآغاز مهم، و جدید پیشرفت این است.

بود. خواهد ریاضی علوم در پژوهشی

سـاختار

«مدیر از عبارت اند بنف بین المللی پژوهشگاه علمی مدیریت ارکان
نظر زیر ارکان این برنامه ها». «کمیتۀ و علمی»، «شورای علمی»،
علمی امور همۀ بر عالی نظارت که می کنند فعالیت مدیران» «هیئت
عهده به را حامی نهادهای با آن ارتباطات و مؤسسه مالی و اجرائی و

دارد.

علمی مدیر

هیئت توسط تمدید قابل پنج سالۀ دورۀ یک برای BIRS علمی مدیر
برنامه های اجرای و کلی عملکرد مسئول و می شود انتخاب مدیران

جمله از است پژوهشگاه این علمی

استانداردهای مطابق پژوهشگاه فعالیت های اینکه بر نظارت –
باشد. مؤسسه این حامی نهادهای و مؤسسات نظر مورد

بنف. بین المللی پژوهشگاه معرف و سفیر نقش ایفای –

برنامه ها. کمیتۀ و علمی شورای ریاست –

و مدیریتی جنبه های همۀ دربارۀ مدیران هیئت به گزارش ارائۀ –
مرکز. این علمی

است. گوسوب ناسیف بنف، پژوهشگاه فعلی علمی مدیر

علمی شورای

Scien-) علمی شورای توسط مؤسسه این علمی و پژوهشی برنامۀ
٣٠ دارای شورا این می شود. هدایت (tific Advisory Board
ریاضی علوم از وسیعی حوزۀ آنها تخصص های مجموع که است عضو
دارد. برعهده مؤسسه علمی مدیر را شورا این ریاست می گیرد. بر در را
موجود اعضای مشورت با و علمی مدیر پیشنهاد به شورا جدید اعضای
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علمی شورای مسئولیت های می شوند. انتخاب ساله سه دورۀ یک برای
از عبارت اند

.BIRS پیشبرد برای پژوهشی و علمی راهبری نقش ایفای –

پژوهشی مراکز بین مشترک برنامه های گسترش بر نظارت –
شمالی. آمریکای در ریاضی

بنف. مرکز فرهنگی فعالیت های با تعامالت پیشبرد بر نظارت –

برای پیشنهادی طرح های درخواست مورد در رهنمود ارائۀ –
جدید. کارگاه های و برنامه ها

برنامه ها کمیتۀ

دارد (Program Committee) برنامه ها کمیتۀ یک علمی شورای
از مرکب کمیته این است. پژوهشگاه علمی مدیر با هم آن ریاست که
علمی تخصص های و مهارت ها که است علمی شورای اعضای از نفر ده
پژوهشگاه این امکانات از استفاده کنندگان عمدۀ علمی عالئق حوزۀ آنها

از عبارت اند برنامه ها کمیتۀ وظایف می گیرد. بر در را

علمی فعالیت های همۀ زمانی جدول بندیِ و نهایی انتخاب –
مؤسسات و علمی شورای توصیه های براساس پژوهشگاه

همکار.

فعالیت هایی و برنامه ها بین تعادل برقراری و انواع تعیین –
کارگاه های از اعم شود، انجام پژوهشگاه در است قرار که
برنامه های پژوهشی، تیم های برنامۀ کنفرانس ها، پژوهشی،

غیره. و صنعت به مربوط پژوهشی کارگاه های آموزشی،

مدیران هیئت

هیئت شبیه نقشی (دارای (Board of Directors) مدیران هیئت
ادارۀ حسن بر کلی نظارت مسئولیت ایران) پژوهشگاه های در امنا
کشور سه از نمایندگانی از متشکل و دارد برعهده را بنف پژوهشگاه
نماینده یک نفر)، ٣ کدام هر (از متحده ایاالت و مکزیک، کانادا،
مؤسس نهاد چهار مدیران و پژوهشگاه، علمی مدیر آلبرتا، ایالت از
(که IM-UNAM و ،MITACS ،MSRI ،PIMS یعنی BIRS
می توان مدیران هیئت وظایف جمله از می باشد. شدند) معرفی قبال
انتخاب بر نظارت و علمی مدیر انتخاب کرد: اشاره موارد این به
رکن، دو این مسئولیت های اجرای بر نظارت و علمی شورای اعضای
زمانی بازه های در پژوهشگاه تحقیقاتی نقشۀ اصالح یا روزآمدسازی
و اطالع رسانی تسهیل برنامه ها، کمیتۀ توصیۀ براساس شده تعیین
باشند، مفید نوآوری برای است ممکن که پژوهشی نتایجی انتشار
گزارش و مالی گزارش ارائۀ و BIRS سازمان مالی امور همۀ بر نظارت

هستند. آن مالی حامی که مؤسساتی به مؤسسه علمی پیشرفت  های
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آن گذشتۀ با پرینستون دانشگاه مقایسۀ
دهه دو از پس دانشگاه و دانش مفهوم تغییر

رستگار آرش

شریف صنعتی دانشگاه

مقدمه

تهران رجائی علی همیشگی ام یاور و دوست همراه به ١٣٧٢ سال در
و آنجا در یک ماهه اقامت یک از پس و کردیم ترک ایتالیا مقصد به را
گذاشتیم سر پشت نیویورک مقصد به را رم متحده، ایاالت ویزای اخذ
و شدیم پرینستون دانشگاه وارد ١٩٩٣ ١٣٧٢/اوت مردادماه در و
تحصیل دورۀ کردیم. اقامت تکمیلی تحصیالت دانشجویان کالج در
شدیم. فارغ التحصیل ١٣٧٧ سال در و انجامید طول به سال پنج ما
شریف دانشگاه در و بازگشتم ایران به مستقیم فارغ التحصیلی، از پس
به خانواده ام با همراه ١٣٩٣ سال در بعد سال ١۶ شدم. کار به مشغول
دو ابتدا داشتیم. اقامت آنجا در سال پنج مدت به و بازگشتم پرینستون
عضو عنوان به سال دو سپس و بودم پرینستون دانشگاه میهمان سال
آخر سال آنگاه و پرداختم تحقیق به (IAS) پیشرفته مطالعات مؤسسۀ
تقریباً از پس پرینستون به بازگشت بودم. دانشگاه میهمان دوباره را
و علم مفهوم و دانشگاه ساختار در زیادی تغییرات متوجه مرا دهه دو
هم ریاضی دانشکدۀ که نمود پرینستون دانشگاه در دانش اندوزی هدف
دو در دانشگاه دو مقایسۀ مقاله این هدف نبود. مستثنا تحوالت این از
دهۀ در پرینستون دیگری و ١٩٩٠ دهۀ در پرینستون یکی است. دهه
عمیقاً جایی ٩٠ دهۀ پرینستونِ چون دانشگاه»، «دو می نویسم .٢٠١٠
تطبیقی مقایسۀ یک مقاله این بود. ٢٠١٠ دهۀ پرینستون با متفاوت
از هدف و علم مفهوم دانشگاه، فرهنگ دانشگاهی، فعالیت های بین
دانشجویانی در هم تفاوت ها این است. دهه دو این در علم به پرداختن
تحصیالتی چگونگی در هم و بود مشاهده قابل می شدند دانشگاه وارد که

سیستم در تغییرات نشانگر نوعی به که می کردند، دانشگاه این در که
هست. نیز امریکا در دبیرستان آموزشی

******

پرینستون پیشرفته مطالعات مؤسسۀ دربارۀ نکاتی ابتدا اینجا در
مطلب این و بودم آنجا در (١٣٩۵-٩٧) سال دو که می آید (IAS)
سپس است. اخبار پیشین شمارۀ در من قبلی مقالۀ مکمل واقع در
قبل پرینستون، دانشگاه در حضور دوره دو از برداشت هایم و مالحظات
در نظر مورد مقایسۀ شامل و می آید یکجا مؤسسه، در حضور از بعد و

است. مقاله عنوان

پرینستون پیشرفتۀ مطالعات مؤسسۀ در عضویت .١

پیتر از پرینستون، دانشگاه در حضور سال دو از پس ،٢٠١۶ سپتامبر
پرینستون دانشگاه استاد هم و مؤسسه استاد هم که (Sarak) سرنک
هفته یکی دو گفت کنم. تحقیق IAS در او نزد کردم خواهش است
گروه چون که فهمیدم بعدها شود. مشخص آن نتیجۀ که می کشد طول
منشی بزرگی، یا کوچک موضوع هر برای ندارد، رئیس IAS ریاضی
و می زند ایمیل ریاضی گروه دائمی اعضای انگشت شمار همۀ به IAS
بودم کرده صبحت هم تیلور ریچارد با من می کند. رأی گیری آنها بین
یک سال برای مرا و بود یار من با شانس داشتم. موافق رأی تا دو و
که کردم خواهش تیلور و سرنک از دوباره بعد ماه چند پذیرفتند.
و کردند رأی گیری مجدداً و دهند افزایش سال دو به را عضویتم مدت
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تحقیق سطح بود. بهتر خیلی دانشگاه از مؤسسه علمی جو پذیرفتند.
اخبار] پیشین شمارۀ [در دیگری مقالۀ در بود. باال بسیار مؤسسه در
اعداد نظریۀ در خصوص به گفته ام. سخن مؤسسه علمی سطح به راجع
داشت اتکا مؤسسه به بسیار دانشگاه ریاضی دانشکدۀ جبری، هندسۀ و
٩٠ دهۀ استانداردهای نمی توانست هرگز دانشگاه آن، حمایت بدون و
شاخه های معدود در که استانداردهایی کند، حفظ اعداد نظریۀ در را خود
نظریۀ روز هفته روز یک مؤسسه، در بود. شده حفظ هنوز ریاضی
اعداد نظریۀ که دانشکده استادان و دکتری دانشچویان همۀ و بود اعداد
از و می آمدند گردهم بعدازظهر تا صبح از سمینارهایی برای می خواندند
ساعت در هم بعدازظهر می شدند. مطلع شاخه این در جدید اتفاقات
بسیاری می شدند. پذیرایی قهوه و چای و شیرینی و میوه با مؤسسه چای
می کنند انتخاب مؤسسه از را راهنمایشان استاد دانشگاه دانشجویان از
بسیاری می دارند. نگه زنده را مؤسسه روح دکتری دانشجویان این و
و راتگرز مانند همسایه دانشگاه های و پرینستون دانشگاه استادان از
منافع از و دارند ارتباط مؤسسه با نیوجرسی بزرگ و کوچک کالج های

می شوند. بهره مند ارتباط این

نوشتم ریاضی فلسفۀ مقالۀ تعدادی مؤسسه، در اقامت سال دو طی
پایان به بودم کرده کار آنها روی سال ها که را ریاضی تحقیق چند و
مهم ترین این و نداشت وجود مقاله چاپ برای فشار مؤسسه در رساندم.
سخت همه البته می کرد. متمایز دانشگاه از را مؤسسه که بود چیزی
که کسانی نمی شمرد. را محققان مقاالت تعداد کسی ولی می کردند کار
بیشتر سال یک می توانستند و می گرفتند جایزه می نوشتند مهمی مقاالت
و بزرگ ریاضیدانان هم ریاضی گروه دائمی اعضای بمانند. مؤسسه در
مؤسسه اینکه با نبود. تحقیقاتشان ارزیابی به نیازی که بودند پرکاری
فرهنگی فعالیت های لحاظ از بود، کوچک بسیار دانشگاه به نسبت
برای جشن ها برگزاری فیلم، نمایش نداشت. دانشگاه از کمی دست
فرهنگی فعالیت های کنار در موسیقی کنسرت های اعضا، خانواده های
ثروتمند کلی طور به مؤسسه اینکه با بود. فراهم محققان برای دانشگاه
گرفته اند. قرار فشار در مالی لحاظ از آن گردانندگان که بود روشن است،
ردیف البته بود. مشاهده قابل موضوع این ریاضی گروه در خصوص به
مؤسسه بودجه، ردیف های بعضی در و داشت وجود مختلف بودجه های
نسبت مؤسسه که بود روشن وصف این با کند. رفتار مقتصدانه بود الزم
در امر این و است قدرتمندتر اقتصادی لحاظ از ٩٠ دهۀ سال های به
به آمریکا علمی جامعۀ بر مؤسسه تأثیر و تحقیقاتی کارهای کیفیت
٩٠ دهۀ از شکوفاتر بسیار ٢٠١٠ دهۀ در مؤسسه می شد. دیده خوبی
٢٠١٨ ژوئن در باشد. صحیح ادعایی چنین لحاظ هر از شاید بود.
و است رسیده پایان به مؤسسه در من اقامت مدت که شدم متوجه

برگردم. پرینستون دانشگاه ریاضی دانشکدۀ به ناچارم

پرینستون دانشگاه میهمان .٢

(٩٨-١٣٩٧ و ٩-١٣٩٣۵) دوره دو من شد، گفته مقدمه در چنان که
برداشت هایم و مشاهدات جمع بندی بودم. پرینستون دانشگاه میهمان

می خوانید. اینجا در را دانشگاه آن در حضور از

از داشتم. همکف طبقۀ در کوچکی کار دفتر پرینستون در ابتدا
کار دفتر تنفسی ام مشکالت خاطر به که کردم خواهش دپارتمان مدیر
(Nelson) نلسون بعد ماه یک دهند. قرار اختیارم در بزرگ تری
قرار من اختیار در را او دفتر و کرد فوت پرینستون معروف ریاضیدان
فاین برج دوازدهم طبقۀ در اتاق این بود. بزرگ خیلی او کار دفتر دادند.
تحصیل آن در که بهشتی همان به که می کردم احساس اوائل داشت. قرار
می دیدم می شناختم که را قدیمی استادان بعضی بازگشته ام. بودم کرده
که (Conway) کانوی جمله از می بردم، لذت آنها با همنشینی از و
قدیم رسم به کردم سعی می رفت. راه سختی به و بود کرده مغزی سکتۀ
حاضر چای پذیرایی هنگام روز هر و کنم شرکت سمینارها تمامی در
چند در شوم. دوست دکتری دانشجویان و جوان ریاضیدانان با و شوم
بودند آنجا در قدیمی ام استادان از بعضی کردم. شرکت هم درس کالس
اما بودند. شده پرینستون دانشگاه استاد حاال که هم دوره ای هایم برخی و
بود ٩٠ دهۀ از باقیمانده و داشتم پرینستون از که ایده آلی تصویر آن
هم و دانشگاه هم و بود شده عوض زمانه نیاورد. دوام بیشتر چندماهی
بودند. شده عوض همه ریاضیدانان هم و ریاضیات هم ریاضی، دانشکدۀ
جشن بیشتر بود. توخالی تر من نظر به و ثروتمندتر ٩٠ دهۀ از دانشگاه
می کردند. برگزار کنفرانس بیشتر و می کردند پذیرایی بیشتر می گرفتند.
می شدند. پذیرایی رستوران در سخنرانان همراه اعداد نظریۀ دانشجویان
این میان تهی. و بلندآواز غازی، طبل چون بود؛ فراوان تر مالی امکانات
آخرین می کشد. را آخرش نفس های پرینستون که داشتم را احساس
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یک و کردند مدرن را دانشکده نشیمن اتاق و شد زده ٢٠١٨ در ضربه
کسی دیگر تا گذاشتند آن داخل پرسروصدا رباتیک قهوه ساز دستگاه

کند. تمرکز احساس آن در نتواند

عمومی اتاق

و حال از آن کاربری نوع و بود دانشکده قلب عمومی نشیمن اتاق
٣٫۵ ساعت روز هر دکتری دانشجویان می کرد. حکایت دانشکده هوای
و چای و متنوع شیرینی های با آنها از و می شدند جمع عمومی اتاق در
سرو قاچ شده و پوست کنده میوۀ هم هفته در روز دو می شد. پذیرایی قهوه
سخنران می شد، برگزار دانشکده عمومی سمینار که هفته ها اکثر می شد.
توضیح را خود صحبت مقدمات دکتری دانشجویان برای ناهار هنگام
می شدند. پذیرایی ناهار برای ساندویچ ها انواع با دانشجویان و می داد
و سمینارها جمله از مختلف مناسبت های به نیز و ترم هر اول هفتۀ
کوچک جشن یک به تبدیل بعدازظهر چای مراسم مهم کنفرانس های
عمومی اتاق به به ندرت استادان می شد. اسنک ها انواع پذیرایی با
در البته بودند. رفیق خیلی دانشجویان با که نفر سه دو به جز می آمدند
مراسم خیلی وقت ها می شدند. حاضر اساتید از بیشتری تعداد جشن ها
غذاها باقیماندۀ که می شد برگزار دانشکده از دیگری جای در پذیرایی و
آن از دکتری دانشجویان و می داشتند نگاه عمومی اتاق یخچال در را
تا بود دانشجویان اختیار در شیر همیشه یخچال این در می کردند. تغذیه
اغلب ربات بخورند. شیر می گرفتند خودکار ربات یک از که قهوه ای با
زیادی قهوۀ و بود هزینه بر بسیار دانشکده برای آن تعمیر و می شد خراب
نشیمن اتاق بودم، مؤسسه در که سالی دو طی در می کرد. تلف و مصرف
نو مبلمان و کردند نوسازی را آن سقف و دیوارها شد. بازسازی عمومی
قدیمی و سنتی چهرۀ شد. عمومی اتاق سنتی و کهنه مبلمان جایگزین
مثل دانشگاه هایی در عمومی اتاق مجلل تر و نو چهرۀ به عمومی اتاق
که بود رسیده فرا جدیدی عصر بله! شد. تبدیل استانفورد و هاروارد
دیگر بود. گرفته قرار ثروت اندوزی و سرمایه داری اختیار در علم آن در
ریاضیات نمی داد. انجام ریاضیات به عشق روی از را ریاضیات کسی
ذهن تمام این و دانشگاه ها در پیداکردن شغل برای بود وسیله ای هم

بود. کرده پر را جوان ریاضیدانان و دکتری دانشجویان

ساعت بود. متفاوت عمومی نشیمن اتاق کاربری ٩٠ دهۀ در اما
ریاضیدانان همۀ تقریباً ولی می شد برگزار مختصر شیرینی یک با چای
مباحث مورد در یکدیگر با و می کردند شرکت چای ساعت در مطرح
مهم ترین شاهد و ناظر دکتری دانشجویان و می کردند مذاکره علمی
روی که می دیدیم را وایلز بودند. نشیمن اتاق در ریاضی اتفاقات
که کسانی تمام می کرد. همکاری او با که را تیلور و کرد می کار مسئله اش

از بسیاری کار روش این بودند. مشخص گذاشتند تأثیر وایلز ذهن روی
مسئله ای به راجع پیشکسوتان و دوستان با کسی هر بود. ریاضیدانان
آخر در می گرفت. مشاوره آنان از و می زد حرف می کرد کار آن روی که
که می آمد ریاضیدانان از بلندی فهرست می شد، چاپ که مقاله ای هر
چای. ساعت در گفت وگو خاطر به تشکر بله! بود. شده تشکر آنها از
سر بسیار کتابخانه به ریاضیدانان ،٢٠١٠ دهۀ خالف بر موقع، آن در
دانشجویان بعضی می کردند. تحقیق دانشجویان کنار در و می زدند
تحقیق پیشکسوتان کنار در که بود باال آنقدر کارشان سطح دکتری
عمومی دکتری دانشجویان برای خاص درس های بعضی می کردند.
آن، از بیشتر و پیشرفته دکتری دانشجویان درس ها اکثر در ولی بود
٢٠١٠ دهۀ در که حالی در می کردند. شرکت موضوعی متخصصان
٩٠ دهۀ از پیوسته فرایند یک در بود. کرده تنزل کامال دروس سطح
طوری به می داده اند، اهمیت بیشتر و بیشتر ترکیبیات به ،٢٠١٠ تا
در آنالز مجلۀ می شد. چاپ ترکیبیاتی مقاالت آنالز مجلۀ در کم کم که
آن در دانشکده داخلی اتفاقات کم تر اما بود شده پرستیژتر با ٢٠١٠
دهۀ در اما بود دانشکده بدنۀ از جزئی ،٩٠ دهۀ در مجله می شد. متجلی
اهرم یک واقع در و بود شده تبدیل مستقل کامال نهاد یک به ٢٠١٠
بود. شده عوض علم چهرۀ آری بود. گشته ویراستاران دست در قدرت

کارشناسی آموزشی نظام

با دانشکده چون بود کم کارشناسی دانشجویان تعداد ،٩٠ دهۀ در
تزهای به بودند. بهترین ها از آنها همۀ اما بود مواجه بودجه مشکل
کارشناسی تزهای سطح با آنها سطح می کردم، نگاه که کارشناسی دورۀ
یا جدیدی کار آنها اکثر در البته و بود مقایسه قابل شریف ارشد
ثابت کارشناسی دورۀ فارغ التحصیالن بود. شده انجام جدیدی محاسبۀ
و بخوانند درس دنیا دانشگاه های بهترین در می توانند که بودند کرده
آموزش، باالی سطح این وجود با شوند. آینده موفق ریاضیدانان از
و شوند حاضر چای ساعت در نمی کردند جرأت کارشناسی دانشجویان
کنند شرکت دکتری درس های در و باشند محشور دکتری دانشجویان با
می کردند. درک خوبی به را خود توانایی های حدود و حد ایشان چون
آغاز در دانشکده و بودند فراوان کارشناسی دانشجویان ٢٠١٠ دهۀ در
ماشین یک به بود شده تبدیل و می شد شلوغ بسیار بین ترم و ترم
رسیده فرا اطالعات عصر بله! دانشجویان. کردن فارغ التحصیل
در فراوانی شغل های کارشناسی مدرک با حتی ریاضیدانان و بود
بسیار دانشجویان خواندن درس روش در این البته و بود انتظارشان
اقبال محاسباتی ریاضیات به پیش از بیش دانشجویان داشت. تأثیر
که بودند آماده و می دانستند کامپیوتر برنامه نویسی آنها همۀ داشتند.
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ریاضی دانشکدۀ ببرند. کار به تحقیقاتشان در نیرویش تمام با را آن
دکتری دانشجویان ٩٠ دهۀ برخالف و بود کرده پیدا رونق بسیار کاربردی
ریاضی دانشکدۀ مشترک استاد نیز استادان از عده ای داشت. بسیاری
کاربرد به اقبال می داد نشان که بودند کاربردی ریاضی دانشکدۀ و
دانشگاه مانند گفت نمی توان هنوز اما است. شده بیشتر ریاضیات

است. افتاده سکه از آنجا در محض ریاضیات شریف،

دریافت دپارتمان از جایزه ای برجسته مدرسان ترم، هر پایان در
آمریکایی دکتری دانشجویان معموال برجسته مدرسان این اکثر می کردند.
دانشجویان با ارتباط برقراری و کردن صحبت انگلیسی در که بودند
و می شد ارائه کالس چند در هم زمان سرویس دروس نداشتند. مشکلی
اوراق تصحیح برای شد. می برگزار کالس ها این بین سرتاسری امتحان
دانشجویان و جوان استادان سرویس، دروس ترم پایان و ترم میان
هم دانشکده و می کردند تصحیح ورقه و می شدند جمع هم دور دکتری
به خصوص منشی یک ،٢٠١٠ دهۀ در می کرد. تهیه ناهار برایشان
با ارتباط و جایزه ها برای فرستادن درخواست و پژوهانه  ها مسئول
دهۀ در که حالی در بود فعال بسیار بخش این بود. علوم ملی بنیاد
بنیاد برای هم کسی هر و نبود پژوهانه و جایزه دنبال به کسی ،٩٠
امور می کرد. پر را فرم هایش خودش می فرستاد، درخواست علوم ملی
سابقه با منشی یک که بود دپارتمان مدیر دست در دانشکده اجرایی
دخالت اجرایی امور از بسیاری در دانشکده ریاست بود. قدرتمند و
چندین دانشکده می پرداخت. تحقیق به را خود وقت بیشتر و نمی کرد
نیز کارشناسی دانشجویان که داشت مختلف امور برای کارکشته منشی
دانشکده ادارۀ نحوۀ این داشتند. سروکار منشی ها این از یکی با اغلب
یک بود. مانده باقی دست نخورده و تغییر بدون دهه دو این طی در
نشیمن اتاق در که ریاضیدانانی عکس بود: نکرده تغییر نیز دیگر چیز
به دیگر البته که (Fine) فاین پروفسور از پرتره یک و بود شده نصب
خودشان تا کردند تأمل خیلی نمی آمدند. نشیمن مدرن سازی شدۀ اتاق
چیز یک بمانند. باقی دیوار روی قدیمی تابلوی دو این کنند راضی را
که بودند تخته هایی می کرد، ایفا نقش پرینستون زندگی در که دیگر مهم
از نشیمن اتاق کامل دیوار یک حتی داشتند. قرار راهروها سراسر در
تغییر سال ها طی در تخته ها این کاربری و بود سیاه تخته سقف، تا زمین

بود. نکرده

دکتری سطح در آموزشی نظام

به که بود این ذکرشان و فکر تمام ٢٠١٠ دهۀ در دکتری دانشجویان
کمک به بتوانند و کند جلب را دیگران نظر که بپردازند ریاضیاتی چه
مهم آنان برای کنند. چاپ خوبی مقاله های و کنند پیدا خوبی شغل آن

که اساتیدی مسلماً و کنند جاپ مقاله می توانند مجله ای چه در که بود
دانشجویان داشتند. بیشتری خواهان داشتند نفوذ معروف مجالت در
می کردند برگزار خودشان برای هفتگی دانشجویی سمینار یک دکتری
سمیناری می کرد. میهمان پیتزا به را شرکت کنندگان دانشکده آن، در که
و انگور آب نوشیدن برای دیگری گردهمایی و زنان ریاضیات برای
دهۀ برخالف شد. می برگزار جمعه هر بعدازظهر گران قیمت پنیرهای
و می شدند فارغ التحصیل سال چهار در عمدتاً دانشجویان که ،٩٠
دیگر سال یک لزوم صورت در و بود، سال چهار برای آنها بورس
پنج ساله بورس مستقیماً دانشجویی هر ٢٠١٠ دهۀ در می شد، تمدید
می شدند. فارغ التحصیل پنج ساله دانشجویان اکثر و می کرد دریافت
دورۀ گذراندن برای دبیرستان از مستقیماً که دبیرستانی دانش آموزان
نظام نمی شدند. دیده دیگر تائو، و ففرمن مثل می شدند، پذیرفته دکتری
ایران آموزشی نظام از اکنون اینکه رغم به آمریکا دبیرستان های آموزشی
شکوفایی حد در که قابلی ریاضیدانان به ندرت است، قوی تر بسیار
ریاضیدانان تمام واقع در می دهد. تحویل ریاضی دانشکدۀ به باشند
سایر و پرینستون کارشناسی دورۀ زحمات و تربیت ها نتیجۀ قابل،
در توانستند می شاگرداول ها فقط بوده اند. دنیا بزرگ دانشگا ه های
کسب برای می شدند تشویق بقیه و بمانند دکتری دورۀ برای پرینستون

بگذارنند. دیگر دانشگاه های در را خود دکتری دورۀ بیشتر تجربۀ

سطح کرده، تغییر سال ٢٠ این در می آید نظرم به که دیگر نکتۀ یک
خواهم توضیح که دالیلی به البته که است ریاضی سخنرانی های کیفیت و
سال های در می شود. مربوط هم من شخص دید تغییر به مسئله این داد،
شرکت جبر و هندسه رشته های سخنرانی های بیشتر در تقریباً ٩٠ دهۀ
البته نبودند. جذاب برایم سخنرانی ها دیگر ٢٠١٠ دهۀ در اما می کردم،
جدیدی کارهای که را جوانان معروف ترین و می کردند خرج بیشتری پول
دسترسی آنالز مجلۀ خاطر به عالوه به می نمودند. دعوت بودند کرده ارائه
من دید از ولی بود. آسان بسیار دانشکده برای تحقیقات مطرح ترین به
از را جوان ریاضیدانان نبود. مقایسه قابل ٩٠ دهۀ با تحقیقات عمق
البته نمی دیدم. ٩٠ دهۀ ریاضیدانان حدِ در دقیق بینش و عمق لحاظ
می بینم می کنم، نگاه شده انجام اخیر دهۀ دو در که تحقیقاتی به وقتی
ریاضیات و شده اند جدی تحوالت دستخوش مهم رشته های از بسیاری
افت دستخوش ریاضیات رشد وجه هیچ به و است رفته جلو به بسیار
محیط آن دیگر من، تجربۀ و سن تفاوت خاطر به شاید اما است. نبوده
دکتری دانشجویان نمی رسید. نظر به پرثمر و مفید آنقدر نظرم به علمی
حتی هستند، توانمندتر و باسوادتر ما زمان دانشجویان از وضوح به
در هم ریاضیات داشتیم. ٩٠ دهۀ در ما که ارزشیابی محک های با
که نزدیک از را جوان ریاضیدانان ذهن اما است. شکوفایی حداکثر
در ناپختگی هایی سالیان، تجربیات اثر در شاید نمی پسندم. می بینم،
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ناتوان ناتوانی ها این تشخیص از بودم، جوان که هنگامی که می بینم آنها
است قدیمی من ذهن و است شده عوض زمان و عصر هم شاید بودم.
می رسد نظر به نمی شناسم. می کنم، زندگی آن در که را زمانه ای هنوز و
که یافته جدی تحول جامعه در آن کارکرد و دانشگاه و دانش معنی که

پرداخت. خواهم آن به

علمی سخنرانی های و کنفرانس ها

را دانشگاه و دانش معنی به من نگاه که چیزی مهم ترین گفت بتوان شاید
به محدود که است علمی کنفرانس های در من شرکت می کند مشخص
سخنرانی های از بسیاری نمی شد. علمی کنفرانس های و سخنرانی ها
عموم تا می شدند داده ترتیب مؤسسه در هم و دانشگاه در عمومی
مثال، برای سازند. گاه آ علمی اتفاقات مهم ترین از را محققان
به بودند، داده انجام تحقیقاتی گرانشی امواج به راجع که محققانی
عمومی سخنرانی محققان و دانشجویان برای و می آمدند پرینستون
این از بعضی در نیز دبیرستانی دانش آموزان حتی می کردند. برگزار
علمی محیط مورد در من نظر می کردند. شرکت عمومی سخنرانی های
محاسباتی تر و عمل گرایانه تر ٩٠ دهۀ به نسبت تحقیقات که است این
است. گرفته  قرار قدرت و ثروت خدمت در بیشتر و شده  کاربردی تر و
او تحقیقات چرا کند فکر اینکه از پیش محقق یک امروز می کنم تصور
دیگران نظر او تحقیقات آیا که است این بند در بیشتر دارد، ارزش
جامعۀ آیا شد؟ خواهد او ارتقای موجب آیا کرد؟ خواهد جلب را
و کنم تحقیق موردی چه در پذیرفت؟ خواهد را او تحقیقات علمی
فشار من نظر به شود؟ دانسته زحماتم قدر بیشتر تا کنم تحقیق چگونه
محققان و است شده بیشتر بین المللی سطح در مقاالت چاپ برای
مورد در هم با کمتر کنند استفاده ایده هایشان از دیگران اینکه ترس از
نظرم که دانشگاه استادان بعضی با اما می کنند. صحبت تحقیقاتشان
امروز مانند همیشه علمی جامعۀ که داشتند اعتقاد گذاشتم، میان در را
دیدگاه از نظرم، به است. نبوده توجه مورد علم خاطر به علم هرگز و بوده
طور آن که می دیدم دیگری طور را علمی جامعۀ جوانی، آرمان گرایانۀ

نبودند. غالب که می دانستم غالب را جریاناتی یا نبود.

اطالعاتی به و می کنم نگاه که جامعۀ انسانی کل به دیگر، طرف از
گرایش می کنم نظر است رسیده من به علمی جامعۀ سراسر از که
قرن تا نوزدهم قرن از علم می بینم. روز افزون را منفعت گرایی به
تأثیر تحت و پیوسته اند نوعی به که است شده تحوالتی دچار بیست ویکم
جمعی فرهنگ و اطالعات عصر ظهور و دوم و اول جهانی جنگ های
به بودن، اول طراز محققان کنار در امروز مثال، برای گرفته اند. قرار بشر
می توانید بخواهید کسی هر از که چرا ندارد، اهمیت پیش سال ٢٠ اندازۀ

از می توانید را کتابی یا مقاله هر و بپرسید را خود سؤاالت ایمیل یک با
صحبت و است شده کمتر کتابخانه به مراجعه کنید. پیدا اینترنت طریق
به تقریباً علمی کنفرانس های سالن های در جز دانشمندان مستقیم کردن
برجسته آنقدر دیگر دانشگاه های دربرابر پرینستون دیگر نمی آید. چشم
عالوه به می شود. کمتر و کمتر روزبه روز دانشگاه ها بین فاصله و نیست
رقیبان چه و قدیمی رقیبان چه نمانده اند. بیکار هم پرینستون رقیبان
عرصه ها بسیاری در آنها از برخی و کشیده اند زحمت شب و روز جدید،
کوچک من نظر در را دانشگاه جوی چنین زده اند. جلو پرینستون از
در هنوز که چرا می برد. باالتر نظرم در را پیشرفته تحقیقات مؤسسۀ و
به گرایش که چند هر است. احترام مورد علم نفس خاطر به علم آنجا
است، کرده پیدا نفوذ نیز مؤسسه ریاضی گروه در کامپیوتر علوم کاربرد
و هستند برجای خود صالبت و قدرت به دیگر محض شاخه های اما
علوم در آنها تحقیقات و می شوند جذب مؤسسه توسط توانمندتر جوانان
زابو مانند هستند جوانانی اندک البته می گیرد. قرار احترام مورد محض
پرینستون ریاضی دانشکدۀ در که (Ozsvath) ازوات و (Szabo)

داشته اند. نگه زنده را قدیمی استانداردهای

پرینستون دانشگاه ریاضی دپارتمان کلی بازده

نقش دیگر وجه هیچ به پرینستون دانشگاه ریاضی دپارتمان امروز
ایفا بیستم قرن دوم نیمۀ در ریاضیات پیشرفت در که را مرکزی ای
چندین کنار در هم پیشرفته عالی مطالعات مؤسسۀ ندارد. عهده به کرد،
نقش اما است مشغول تأثیرگذاری به جهان سراسر در پیشرفته مؤسسۀ
به بیستم قرن از دوره ای در این از پیش که را دانش رهبری و هدایت
جوانان استخدام در امروز نیست. قائل خود برای دیگر داشت، عهده
جذب دیگری مؤسسات به توانمند جوانان مبادا تا می کنند عجله اندکی
رقابت در و بیفتد عقب زمان بستر در مؤسسات آن از پرینستون و شوند
است رفته بین از علمی پیشرفت در قدرت تمرکز شود. ناکارامد علمی
که نیست این طور رفت. خواهد بین از کلی به آینده سال پنجاه در یا
پیشرفت های مرکز اما باشد مانده باقی قدرت تمرکز اصل گذشته مانند
می بریم سر به جدیدی عصر در ما کند. حرکت جایی به جایی از علمی
مفهوم می کند. دیکته ما به دانش و علم پیشرفت در را خود قوانین که
عصر که هر و است کرده پیدا تغییر آن کارآمدی و دانشگاه و و دانش
خواهد مؤثرتری نقش جهان علمی آیندۀ ساختن در کند، درک بهتر را ما
زندگی گذشته در هنوز پیشکسوت و باتجربه محققان اکثر اما داشت.
نگرفته اند دست به را قدرت هنوز هم جوان محققان برترین و می کنند
کسانی مسابقه این در ببینند. را آینده می توانند انگشت شماری عدۀ و
آینده نیز آنها و برسد آنها به دیگران از زودتر آینده که بود خواهند برنده

کنند. درک را
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• کنید برگزار کنفرانس و کارگاه باید

جاشکین ایزیت

پسادکتری محققان درگیرشدن فواید دربارۀ شیکاگو، در ایلینوی دانشگاه ریاضی استادان از یکی قلم به زیر، مقالۀ
نه مقاله محتوای است. آن مختلف جنبه های و علمی همایش های برگزاری در تکمیلی تحصیالت دانشجویان و
می رسد. نظر به مفید پسادکتری محققان و دکتری دانشجویان عموم برای بلکه جوان ریاضی پژوهان برای فقط

مهمی فرصت تازه کار پژوهشگران توسط کارگاه و کنفرانس برگزاری
از حوزه ای در جدید پیشرفت های با طریق این از تا آنهاست برای
داشته گفت وگو و دیدار ارشد پژوهشگران با شوند، آشنا ریاضیات
برنامه هایی چنین اجرای کنند. آغاز را جدیدی همکاری های و باشند،
در زیادی اهمیت که سازماندهی، مهارت های پرورش به می تواند
(CV) سوابق کند، کمک دارد، کادمیک آ زندگی جنبه های از بسیاری
برای و سازد، جذّاب آتی استخدام کنندگان نظر در را تازه کار پژوهشگر

کند. فراهم قوی پشتوانه ای او پژوهانۀ درخواست

تکمیلی تحصیالت دانشجویان شیکاگو، در ایلینوی دانشگاه در ما
که می کنیم تشویق را جبری هندسۀ مبحث در پسادکتری محققان و
تربیت و تعلیم برای ما برنامۀ از جزئی این و کنند برگزار کارگاه هایی
تکمیلی تحصیالت دانشجویان است. جوان پژوهشگران و دانشجویان
در که می کنند برگزار را میانه» غرب جبری هندسۀ ساالنۀ «کنفرانس ما
سخنرانی خود تحقیقات دربارۀ دانشجو هشت و ارشد محقق یک آن
همین طور، می دهند. ارائه پوستر هم دیگر دانشجوی چندین و می کنند
به نزدیک مبحثی در هفته» آخر «کارگاه یک ما پسادکتری پژوهشگران
که ارشد ریاضیدان چند از آن، در که می کنند برگزار خودشان تحقیقات
و دانشجویان می کنند. دعوت است عالقه شان مورد حوزۀ در آنها کار
ایفای یافته اند. سودمند بسیار را برنامه ها این ما پسادکتری محققان

از جزئی که است کرده کمک آنها به سازمان دهنده و برگزارکننده نقش
شوند. پژوهشی جامعۀ

با و نیست شاقّی کار لزوماً موفق کنفرانس یا کارگاه یک برگزاری
داد. انجام مطلوبی صورت به را آن می توان تکرار، و عمل در شدن وارد
هزینه ها، تأمین برای تالش قبیل از دارد وظایفی معموال برگزارکننده
شرکت کنندگان، اسکان و سفر امور به رسیدگی همایش، محل تدارک
مسئلۀ تنقالت، و قهوه تدارک اطالع رسانی، و وب صفحۀ طراحی
انجام نفر، چند بین وظایف این تقسیم با اینها. نظایر و پرداخت ها،

می شود. آسان تر و مطبوع تر کار

است امکان پذیر هم کم نسبتاً هزینۀ با موفق کارگاه یک برگزاری
که محققی حول را کارگاه می توان شیکاگو). مانند گرانی شهر در (حتی
کارگاه به را محلی محققان یا برپاکرد است مؤسسه یا دانشگاه میهمان
هزینۀ و کرد تقبل را شرکت کنندگان اقامت هزینۀ می توان نمود. دعوت
می توان غیرتوریستی، فصل در کارگاه برگزاری با نکرد. تقبل را آنان سفر
بخش های از بسیاری کاست. شرکت کنندگان اقامت هزینه های از
می توان کوچک کارگاه هایی برگزاری برای که دارند بودجه ای دانشگاه ها
نوع از پژوهانه ای بخش ها بعضی همچنین کرد. استفاده آن از
از بعضی یا دارند (Research Training Grant) پژوهش تعلیم
(Focused Research Grant) متمرکز تحقیق پژوهانۀ همکاران
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است ممکن و می کنند دریافت استارت آب به مربوط هزینۀ کمک یا
بخش های کنند. استفاده کارگاه یک از مالی حمایت برای آن از بخواهند
خارج از سخنران دعوت برای میهمان» «بودجۀ است ممکن دانشگاه ها
مانند نهادهایی طریق از کنفرانس ها مالی تأمین همچنین باشند. داشته

است. امکان پذیر هم علوم ملی بنیاد و ملی امنیت آژانس

و برگزارکننده شخص دانشگاه یا مؤسسه در معموال کنفرانس
همایش های برگزاری به که می شود برپا مراکزی از یکی در یا
(MSRI) ریاضی پژوهش های مؤسسۀ مانند دارند، اختصاص ریاضی
،(AIM) ریاضیات آمریکایی مؤسسۀ فیلدز، مؤسسۀ برکلی، در
بین المللی مرکز و آلمان در وولفاخ اوبر ریاضی پژوهش های مؤسسۀ
پژوهش بین المللی مرکز فرانسه، در (CIRM) ریاضی پژوهش های
تجربی و محاسباتی پژوهش های مؤسسۀ و ،(BIRS)بنف در ریاضی
گونه این در کارگاه و کنفرانس برگزاری .(ICERM) ریاضیات در
انستیتوی مقررات از تبعیت و قبلی دقیق برنامه ریزی مستلزم انستیتوها
یک طریق از همایش برپایی درخواست های معموال است. نظر مورد
و مشورت با می توانند تازه کار محققان می شوند. پذیرفته رقابتی فرایند
این بپردازند. مراکزی چنین در کارگاه برگزاری به ارشدتر همکاران کمک
سازماندهی جزئیات به که دارند باتجربه ای حرفه ای افراد معموال مراکز
خوبی به برنامه که شود حاصل اطمینان تا می کنند رسیدگی همایش ها
روی را خود توجه می توانند برگزارکنندگان بنابراین، می شود. اجرا
پژوهشگاه در کارگاه برگزاری کنند. متمرکز همایش ریاضی جنبه های
بیشتر آزادی آن، مزیت یک دارد. مشکالتی و مزایا خودی، دانشگاه یا
که است این هم آن مشکالت از یکی و است، همایش سازماندهی در

می شود. برگزارکننده گریبانگیر بیشتری مسئولیت اغلب

مسئلۀ با مواجهه در را خودش روش های مؤسسه ای، یا دانشگاه هر
برای سالن یا اتاق تهیۀ سفرها، حساب وکتاب مالی، پرداخت های
یا کنفرانس برگزاری از پیش دارد. هتل در اتاق رزرو و سخنرانی
کرده برگزار موفقی کنفرانس های که ارشدی همکار با است بهتر کارگاه
و به موقع ارتباط برقراری شوید. مطلع روش ها این از و کنید مشورت
علمی مرکر در را امور قبیل این مسئولیت که حرفه ای افراد با شفاف
می شود باعث آنها به به موقع و دقیق اطالعات دادن و دارند برعهده شما

برود. پیش به بهتر فرایند و دهند انجام راحت تر را کارشان که

وبگاهی است الزم کنفرانس، مورد در تبلیغ و اطالع رسانی برای
همایش، محل و تاریخ قبیل از اساسی اطالعات تمام که کنید طراحی
محلی اطالعات و اقامت و سفر مسائل برنامه، جدول بندی سخنران ها،
اگر دارد. برنامه ابعاد به بستگی اطالع رسانی دامنۀ شود. درج آن در
کنید، برگزار محلی شرکت کنندگان حضور با کوچکی کارگاه می خواهید

کفایت نزدیک دانشگاه های ریاضی بخش های به ایمیل هایی ارسال
از بزرگتری جمع برای است الزم بزرگتر، برنامه های برای می کند.
به را پسادکتری محققان و دانشجویان توجه تا بفرستید ایمیل همکاران
برحسب کنفرانس ها از فهرست هایی کنند. جلب شما کنفرانس وبگاه
فهرست ها این در خود کنفرانس گذاشتن با دارد. وجود مبحث و رشته
در را خود برنامۀ می خواهید اگر کنید. پیدا زیادی مخاطبان می توانید
از می توانید کنید، برگزار (AMS) آمریکا ریاضی انجمن اجالس جریان
استفاده خود همایش تبلیغ برای هم ،Notices مانند انجمن، نشریات
دشواری کار است ممکن شرکت کنندگان از متنوعی گروه جذب کنید.
در که فهرست هایی در گهی آ گذاشتن و سخنران ها تنوع و تعدد باشد.
حدی تا هست، نیز علمی جامعۀ در کم حضور گروه های مشاهدۀ معرض

می کند. کمک مشکل این رفع به

داشته گوناگونی شکل های و قالب ها می تواند کنفرانس یا کارگاه
هفته آخر یادگیریِ کارگاه من عالقۀ مورد قالب های از یکی باشد.
موضوعی ایلینوی، دانشگاه در کارگاهی چنین برگزاری برای است.
سه یا دو از می کنیم. انتخاب بدانیم بیشتر آن دربارۀ می خواهیم که را
هر به کنند. ارائه آن دربارۀ کوتاهی درس های می کنیم دعوت سخنران
وقت از نیم ساعت می خواهیم آنها از و می دهیم وقت ساعت سه یک،
دانشجوی چند از اغلب همچنین دهند. تخصیص مسئله جلسۀ به را خود
می کنند کار زمینه همان در که پسادکتری محقق و تکمیلی تحصیالت
این سال ها، طی کنند. ایراد یک ساعته سخنرانی های می کنیم دعوت
جدید پیشرفت های از اطالع کسب برای خوبی مسیر را کارگاه از قالب

دیده ام. خودم عالئق به نزدیک حوزه های در

قالب یک ریاضیات) آمریکایی (مؤسسۀ AIM سبک به کارگاه
معرفی به صبح برنامۀ در سخنرانان کارگاه ها، نوع این در است. دیگر
شرکت کنندگان عصر، برنامۀ در و می پردازند تکنیک هایی و مسئله ها
باشد مفید می تواند نیز قالب این می کنند. کار حل نشده ای مسئلۀ روی
دشوارتر آن سازماندهی ولی گردد حاصل آن از ارزشمندی مقاالت و
جالب هم تا رود کار به زیادی دقت باید مسئله ها انتخاب در است.
بهترین من، تجربۀ به بنا نباشد. دسترس از دور آنها حل راه هم و باشند
متفاوت حوزۀ دو از پژوهشگرانی که است این کارگاه ها این برای حالت
از که حوزه هر از مسئله هایی حل برای ندارند هم با ارتباطی معموال که
تحقیقاتی نقشۀ طرح کنند. همکاری آسان ترند، دیگر حوزۀ چشم انداز
کارگاهایی چنین موفقیت از دشوار، بی اندازه مسائل یا بلندپروازانه

می کاهد.

سخنرانان آنها در که است کنفرانس هایی همایش، از دیگری قالب
به می پردازند. خود تحقیقات دربارۀ یک ساعته سخنرانی ایراد به مدعو
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همایش وقت از بخشی و باشد کمتر سخنرانی ها تعداد اگر من نظر
مثال است. سودمندتر یابد، اختصاص ریاضی تعامالت و بحث ها به
بحث مسئله ها دربارۀ که داد تخصیص شرکت کنندگان به وقتی می توان
برای باشد، بسیار سخنرانی های از انباشته اگر برنامه جدول بندی کنند.
نظرها تبادل و هم اندیشی از مانع و است خسته کننده شرکت کنندگان
ارائۀ برای جلساتی می توان هدف ها، و مخاطبان به بسته می شود.
را قالب ها این البته افزود. برنامه به مسئله ها دربارۀ بحث نیز و پوستر

داد. تغییر و کرد تلفیق هم با می توان

تازه کاران آموزشی اردوهای قبیل از برنامه هایی دادن ترتیب من
ریاضی پژوهشی اجتماعات و (Early Career Bootcamps)
می دانم. ارزشمند بسیار را (Math. Research Communities)
در می برند. بهره برنامه ها این از واقعاً شرکت کنندگان که دارم عقیده
یافته ام. کنفرانس ها این از را ریاضی ام دوستان از بعضی زندگی، طول
بسیار راه چون هست نیز برگزارکنندگان نفع به مستقیماً پروژه ها این
آنان دربارۀ اطالع کسب و جوان ریاضیدانان با مالقات برای خوبی
این از چندتن باشد. آنها استخدام فرایند آغاز می تواند و است،

شدند. من همکاران و پسادکتری محققان بعداً شرکت کنندگان

بسیار سخنرانان انتخاب در دقت باشد، چه هر همایش قالب
کنفرانس توفیق به سخنرانان از متنوعی مجموعۀ حضور است. مهم
ریاضیدانان آنکه بر عالوه آنها از بزرگی درصد اینکه می کند. کمک
شدن درگیر باعث باشند، هم خوبی سخنوران و شارحان هستند، خوبی
موفقیت سطح ارتقای و شرکت کنندگان، افزایش موضوع، در مخاطبان

می شود. کنفرانس

اتفاقات گاهی باشید. داشته انعطاف باید کنفرانس برگزاری در
نامتنظر اشکاالت با بارها خودم من می دهد. رخ غیرمنتظره ای
شرکت کنندگان، سفر زمان بندی در اشکال قبیل از شده ام، روبه رو
افتادن اعتبار از و آخر، دقیقۀ در اصلی سخنرانان انصراف اعالم
بکنید، را خودتان تالش شما که مادام ولی بخش. اعتباری کارت

دارند. همدلی شما با شرکت کنندگان

• Izzet Coskun, You should organize conferences and
workshops, Notices, Amer. Math. Soc. 66 (5) (2019),
702-703.
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١٣٩٨ پاییز

رویـــدادهـا

• پــژوهشــگاه •

علمی موفقیت یک •

سیزدهمین در پژوهشگاه، علمی هیئت عضو عسگری، رضا دکتر
مهرماه (در نانو فناوری پژوهشی مؤسسات و محققان برترین جشنوارۀ
علمی برتر محققان بخش در مشترک نهم رتبۀ کسب به موفق (١٣٩٨
علمی معاون ستاری، سورنا دکتر تقدیرِ مورد مناسبت این به و شد
قرار نانو، فناوری توسعۀ ویژۀ ستاد رئیس و جمهور رئیس فناوری و

گرفت.

• شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه حقیقت، غالمحسین

Observability of two-Higgs-doublet model neutral
Higgs bosons at future e−e+ linear colliders.

، پژوهشگاه فرهنگ، امین

A three-dimensional map of the hot local bubble
using diffuse interstellar bands.

، پژوهشگاه وفایی، علیرضا

Knowing the unknowns !

، پژوهشگاه افشار، حمیدرضا

2nd flat space holography and warped-Schwarzian
theory.

، پژوهشگاه و جهرم دانشگاه علمایی، علیرضا

Beautiful mathematics for beauty-full and other
multi-heavy hadronic systesms.

تهران، دانشگاه نورباال، مهدیار

Boundary crossing in stochastic inflation.

ژاپن، توکیو، دانشگاه حسینی، مرتضی سید

A story of black holes microstates.

بهشتی، شهید دانشگاه فارغ بال، رضا

Calculation of spacetime metric by first law of en-
tanglement entropy in gauge/ gravity correspon-
dence.

، شاهرود صنعتی دانشگاه بی تقصیر، کاظم

Beyond the standard model from holography.

اسالمی، آزاد دانشگاه رئیسی، حاجی داریوش

Signs of new physics in top quark pair production
associated with pair of neutrino at the LHC.

، پژوهشگاه هل اتایی، محمدحسن

Eigenstate thermalization in the chain SYK model.
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نظری هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه ، حسینی زاده وحید

Source and response soft charges for Maxwell the-
ory on AdSd.

، پژوهشگاه قاسمی، مصطفی

Entanglement entropy of singular surfaces under
relevant deformations in holography.

، پژوهشگاه و بهشتی شهید دانشگاه خسروی، نیما

H0 tension as a hint for new physics.

، پژوهشگاه قائم مقامی، مجدزاده محمد

Quantum error correction and holography.

، پژوهشگاه ناصح، علی

Path integral optimization for Tbar {T} deforma-
tion (I, II).

کرمان، باهنر شهید دانشگاه گلچین، حنیف

Universality of area product: Solutions with conical
singularity.

، پژوهشگاه اله یاری، علیرضا

Second-order vector and tensor contributions to the
local lightcone projection effects on the galaxy bis-
pectrum.

، پژوهشگاه شکری، مسعود

Bantilan-Ishi-Romatschke flow and its generaliza-
tions of to magneto hydrodynamics (I, II).

پدیده شناسی و تجربه مجله: کلوب •

، پژوهشگاه گل، قهرمانی مریم

Muon imaging: Principles, technologies and appli-
cations.

، پژوهشگاه حقیقت، غالمحسین

Jet reconstruction algorithms (I, II).

، پژوهشگاه تیزچنگ، صدیقه

LHC searches for dark matter in compressed mass
scenarios: Callenges in the forward proton mode.

، پژوهشگاه گوهری پور، محمد

Constraints on nuclear parton distributions from
dijet photo production at the LHC.

، پژوهشگاه الهی، فاطمه

– Electroweak baryogenesis and the standard model
effective field theory.

– The existing evidence for the hypothetical X17
particle.

، پژوهشگاه تقی نواز، فرید

First order hydro is stable.

، پژوهشگاه مهراب پور، هادی

Hydrodynamic response.

، پژوهشگاه یوسفی، احسان

Effective field theory of dark energy: Unifying per-
spective.

• ریاضیات پژوهشکدۀ •

تک سخنرانی •

آلمان، مونستر، دانشگاه شیندلر، رلف

MM++ implies(∗).

شریف، صنعتی دانشگاه قدرتی پور، ناهید

Conformally invariant observables in the double-
dimer model.

ماهانه عمومی سخنرانی •

مجارستان، لورند، اتوش دانشگاه کومیات، پیتر

Constructions in Euclidean spaces using the axiom
of choice.
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محاسبه و تركيبيات هفتگي سمينار •

، پژوهشگاه طایفه رضایی، بهروز

Weak saturation in random graphs.

، پژوهشگاه اعتصامی، امید

Computational concentration of measure and ro-
bust learning.

، پژوهشگاه علی پور، شراره

An overview of distributed algorithms and a dis-
tributed constant approximation factor algorithm
for finding minimum dominating set of planar
graphs.

، پژوهشگاه بیگی، سلمان

Positivstellensatz and quantum information the-
ory.

، یزد دانشگاه شریفانی، پویه

[1,k]-domination number of lexicographic products
of graphs.

، پژوهشگاه محمدی، علی

Points on curves in small boxes modulo an integer.

، پژوهشگاه احمدی، عمران

The stability of trinomials over finite fields.

نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه ، قربانی ابراهیم
طوسی،

Spectral gap and a conjecutre by Aldous and Fill.

، پژوهشگاه دهقانی، سینا

Equilibria and optimal stratgies in large zero-sum
games.

نصیرالدین خواجه  صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه ، جوهری حسین
طوسی،

Lp samplers and their applications.

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه ابراهیمی، جواد

Forcing number of fractional perfect matchings.

رجایی، شهید دانشگاه و پژوهشگاه سیفی، عباس

On the external number and saturation number of
graphs.

توسن، هوشمند داده کاوان ترابی، روزبه

Artificial intelligence and combinatorial problems
in contemporary world.

آن کاربردهای و عملگرها جبر هفتگی سمینار •
کیرشبرگ ـ کان مسئلۀ

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه امینی، مسعود سید

کیرشبرگ. ـ کان مسئلۀ

تهران، دانشگاه حسن پور، زهرا

مثبت. کامال و کراندار کامال نگاشت های

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه مرادی، مهدی

گسسته. گروه های جبر سی استار و تانسوری حاصلضرب –

جبرها. سی استار فراضرب و اثر –

ایران، صنعت و علم دانشگاه صادقی، سجاد

تجزیه پذیر. نگاشت های و ضربی دامنۀ

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه نقوی، زهرا

تانسوری. ضرب فانکتوری خواص

، پژوهشگاه خسروی، فاطمه

انژکتیو. فون نویمان جبرهای –

دقیق. و هسته ای سی استار جبرهای –

، پژوهشگاه مجاهدی، محمدصادق

موضعی. القای و ضعیف امید خواص

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه ، شکیبازاده علی

کان. نشاندن مسئلۀ

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه ، موسی زاده مهدی

کان. مسئلۀ با آن بودن معادل و کیرشبرگ حدس

مازندران، دانشگاه شوندی، محمد

کان. مسئلۀ با معادل مسائل سایر
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خوارزمی، دانشگاه بهمانی، رضا

موضعی. القای و ضعیف امید خواص ارتباط

خوارزمی، دانشگاه زوار، سجاد

مختلط. درونیابی و ضعیف امید خاصیت

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه گلستانی، ناصر

صلیبی. حاصلضرب و ضعیف امید خاصیف

مجموعه ها نظریۀ کنفرانس •

در ١٣٩٨ مهرماه ١٨ تا ١٣ روزهای در مجموعه ها نظریۀ کنفرانس
از هدف شد. برگزار بنیادی دانش های پژوهشگاه ریاضیات پژوهشکدۀ
مختلف جنبه های با کشور محققان ساختن آشنا کنفرانس این برگزاری
گـرایش این اخیـر پیشرفت هـای با آشنایی نیـز و مجموعـه هـا نظریۀ

بـود.

تخصصی سخنرانی های ارائۀ به مدعو سخنران ۵ کنفرانس این در
پیتر و باگاریا جون نام های به خارجی مدعو سخنران سه پرداختند.
ایراد ساعته دو سخنرانی سه کدام هر یوریوکا ترویوکی و کومیات
بودند: کشور از خارج مقیم ایرانی های دیگر مدعو سخنران دو و کردند
تخصصی سخنرانی یک تورنتو دانشگاه پسادکتری محقق المعی حسین
سخنرانی دو ٧ پاریس دانشگاه در دکتری دانشجوی محمدپور رحمان و

کردند. ارائه تخصصی

بیشتری عمومی جنبۀ کومیات پیتر و باگاریا جون سخنرانی های
سایر و بود مفید نیز تکمیلی تحصیالت دانشجویان برای و داشت

بودند. تخصصی تر سخنرانی ها

شد برگزار پاسخ و پرسش جلسۀ یک نیز کنفرانس پایانی روز در
مجموعه ها نظریۀ در باز مسائل تعدادی طرح به حاضران آن، در که

پرداختند.

اعضای و دانشجویان طرف از کافی استقبال با کنفرانس متأسفانه
نشد. مواجه دانشگاه ها علمی هیئت

سخنرانی ها

، اسپانیا بارسلون، دانشگاه ، باگاریا جون

The weak Vopenka’s principle and Woodin cardi-
nals.

مجارستان، لورند، اتوش دانشگاه کومیات، پیتر

– Introduction to combinatorial set theory.

– The coloring number of graphs.

، کانادا تورنتو، دانشگاه المعی، حسین

Galvin’s Question on non-σ-well ordered lines.

، فرانسه دیدرو)، (پاریس ٧ پاریس دانشگاه محمدپور، رحمان

– What is a virtual model?

– Some combinatorial principles concerning guess-
ing models.

ژاپن، شیزوکا، دانشگاه ، یوریوکا ترویوکی

Applications of Todorcevic’s side condition method.

• اصفهان شعبۀ ـ ریاضیات پژوهشکدۀ •

عمومی سخنرانی •

اصفهان، صنعتی دانشگاه نعمتی، مهدی

Ergodic property and harmonic functional on var-
ious classes of Banach modules.

، کرمانشاه رازی دانشگاه ، عدالت زاده بهروز

Leibniz algebras, a friendly introduction.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه فرخی، محمد

The structure of character graphs of finite groups.

جبرها نمایش نظریۀ سمینار چهارمین •

دانشگاه همکاری با ماه آبان ٢٣ تا ٢١ از روز سه مدت به سمینار این
موضوعات معرفی سمینارها، سری این از هدف شد. برگزار اصفهان
است. کشور جبر جامعۀ به جبرها نمایش نظریۀ زمینۀ در به روز و جدید
مدعو عنوان به دنیا مطرح استادان از یکی می شود تالش سال هر در
فعال و مهم موضوعات از یکی سمینار هر در شود. دعوت سمینار ویژۀ
اصلی، سخنرانی های و می شود انتخاب  جبرها نمایش نظریۀ زمینۀ در
است. موضوع آن پیرامون سمینار، خارجی مدعو سخنرانی های ویژه به

مطرح و قدیمی استادان از که ریکارد، جرمی سمینار، چهارمین در
بریستول دانشگاه علمی هیئت عضو و جبرها نمایش نظریۀ زمینۀ در
زمینۀ در یک ساعته سخنرانی سه وی بود. شده دعوت است، انگلستان
توسط نیز سخنرانی پانزده این، بر عالوه کرد. ارائه متناهی» بعد «حدس

شد. ارائه ایرانی محققان
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برگزارکنندگان

پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه اسدالهی، جواد
پژوهشگاه حافظی، رسول

پژوهشگاه و خوانسار دانشگاه واحد، راضیه

سخنرانی ها

انگلستان، بریستول، دانشگاه ریکارد، جرمی

Unbounded derived categories and the finitistic di-
mension conjecture (I, II, III).

، پژوهشگاه حافظی، رسول

Representation theory of monomorphism cate-
gories.

شریف، صنعتی دانشگاه محمودی، غالمزاده محمد

On constant-trace representations of Clifford alge-
bras.

، اهواز چمران شهید دانشگاه حسینی، اسماعیل

On the homotopy category of λ-pure projective ob-
jects.

گیالن، دانشگاه بحیرائی، پیام

Cartan-Eilenberg categories.

، پژوهشگاه توانفر، احسان

Intersection theorems in commutative algebra.

، پژوهشگاه و الزهرا دانشگاه فالح، مهین علی

On the vanishing of self extensions over algebras.

اصفهان، دانشگاه کشاورز، محمدحسین

A functorial approach to categorical resolutions.

، پژوهشگاه و اصفهان صنعتی دانشگاه بهبودی، محمود

Direct sum decompositions of modules into ten
types of atomic modules and the structure of rings
of finite representation type.

، پژوهشگاه ، پارسا فرهمند امیر

Spin representations.

، پژوهشگاه ناظمیان، زهرا

A generalization of Matlis topology and Enoch’s
conjecture.

اصفهان، صنعتی دانشگاه اصفهانی، روئین تن سمیرا

Rings whose modules are almost serial and their
connections with rings of finite representation type
and balanced rings.

، پژوهشگاه و شهرضا دانشگاه دهکردی، مرادزاده علی

Rings over which every (finitely generated) module
is a direct sum of virtually uniserial modules.

اصفهان، دانشگاه ابراهیمی، رامین

Pure semisimple n-cluster tilting subcategories.

، ارومیه دانشگاه ، سیزیده رضا

Local cohomology in abelian categories via atom
spectrum.

، پژوهشگاه صادقی، آرش

On a conjecture of Dao and Takahashi.

، پژوهشگاه ، یوسف زاده ملیحه

Representations of affine Lie superalgebras.

منطق سخنرانی های •

، پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه قاری، مقداد

توجیه. منطق های برای درونی ها

اصفهان، دانشگاه اصفهانی، ابراهیم پور روح اله

مور. پارادوکس تحلیل

اصفهان، صنعتی دانشگاه خانی، محسن

هراشوفسکی. ساختمان های وسیلۀ به استقالل عدم ایجاد

اصفهان، صنعتی دانشگاه زارعی، افشین

حقیقی. اعداد جمعی ساختار بسط های تصمیم پذیری

جبر روز همایش •

ریاضیات خانۀ محل در آذرماه ٢١ پنجشنبه روز در جبر روز همایش
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اصفهان ریاضیات ـ شعبۀ پژوهشکدۀ و ریاضی انجمن همکاری با و
ابن محمد جعفر ابو حکیم بزرگداشت منظور به همایش این شد. برگزار
دانشجویان و استادان حضور با جبر، علم بنیانگذار خوارزمی موسی
ذیل شرح به همایش این سخنرانی های شد. برگزار تکمیلی تحصیالت

بود:

تهران، دانشگاه نهندی، زارع رحیم

کالسیک). (دوران جبری هندسۀ از مختصری تاریخچۀ

تهران، دانشگاه کمالی نژاد، علی

برنامه). یک (طرح جبری هندسۀ از مختصری تاریخچۀ

• زیستی علوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

تهران، دانشگاه مهرمحمدی، مهیا

سرطانی. سلول های اپی ژنوم روی بر متابولیسم تأثیر محاسبۀ

زنجان، تکمیلی تحصیالت دانشگاه نریمانی، زهرا

زیستی. شبکه های بیزی استنتاج

زنجان، تکمیلی تحصیالت دانشگاه وثیقی، مهدی

بیولوژیکی. داده های آنالیز در خودسازمانده نقشه های

• شناختی علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشی سمینار •

، استرالیا موناش، دانشگاه کرمانی، مجتبی

Coherent neural oscillations between cortical areas
define the dynamics of working memory and its
interaction with selective attention.

چین، چین، علوم کادمی آ چانگ، لی

The code for facial identity in the primate brain.

، پژوهشگاه قائم مقامی، مجد زاده محمد

Black hole, quantum information and holography.

، کانادا فریزر، سیمون دانشگاه میر صادقی، حاجی حسین

Deep generative models: Learning from partially
observed multimodal data and representational
learning.

، امریکا پرینستون، دانشگاه ، علیزاده میثم

Challenges of applying AI for social good: Case
study of detecting influence operations on social
media.

آلمان، گوتینگن، پزشکی دانشگاه شهیدی، ندا

Population codes and their correlates in decision
making.

، امریکا سانفرانسیسکو، دانشگاه محبی، علی

Dialogue among disciplines-a dopamine story.

• کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ •

سخنرانی تک •

اتریش، تلکام، گروه قدم، ثابت سروه

بعدی. چند اطالعات بازیابی برای گراف بر مبتنی مدل یک

از عظیمی مقادیر میان از کاربردی و مفید اطالعات یافتن امروزه
و متن، عکس، فیلم، مانند اینترنت در موجود چندوجهی داده های
بازیابی است. اطالعات بازیابی در مهم چالش های از یکی ...
مختلف داده های از اطالعات نوع هر دنبال به چندوجهی اطالعات
درخواست های مثال، عنوان به است. اینترنت سطح در موجود
باشند، کلیدی کلمات شامل فقط است ممکن (unimodal) تک حالته
فایل تصویر، کلیدی، کلمات از ترکیبی چندحالته درخواست های اما

هستند. ویدئو یا و موزیک،
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کلمات جستجوی با می توانند که آموخته اند اینترنت سطح کاربران
ترکیب عنوان به خود نیاز مورد اطالعات دنبال به مناسب، کلیدی
به مثال عنوان به باشند. اطالعات مختلف حالت های از متنوعی
جستجو موتورهای کاربر، یک توسط کلیدی کلمۀ یک جستجوی دنبال
کلمۀ آن با مرتبط ویدئوی و تصویر، متن، بر عالوه گوگل و یاهو مانند
این می دهند. نشان کاربر به جستجو نتیجۀ عنوان به هم را کلیدی
است متنی اطالعات بر مبتنی فقط اطالعات بازیابی برای رویکرد
جستجوی روش های کنار در نیست. اطالعات حاالت سایر شامل و
گوگل تصویر جستجوی مانند محدودی خیلی گزینه های متن، بر مبتنی
مواقعی در بپردازند. جستجو به تصاویر ویژگی های به توجه با می توانند
و ویدئو یک از ترکیبی یا تصویر یک جستجو، برای کاربر درخواست که
کدامیک از جستجو موتور که است این مهم سؤال است کلیدی کلمات
کند. استفاده نتیجه دریافت برای درخواست این ویژگی های و ابعاد از

ولی غیربصری اطالعات و متن بر مبتنی معموال جستجو موتورهای
جستجو نتایج معموال رویکرد این با هستند. بصری مفاهیم از استفاده با
حل برای نیست. رضایت بخش و مطلوب چندوجهی اطالعات برای
در مجدد رتبه بندی از استفاده با چندوجهی جستجوی مشکل، این

است. گرفته قرار توجه مورد اخیر سال های

لحاظ از بودن، چندوجهی بر عالوه جدید داده های دیگر، سوی از
داده های مثال عنوان به هستند. وابسته هم به بسیار هم معنایی
تصویر متن، شامل ... و فیسبوک لینکدین، مانند اجتماعی شبکه های
مفهوم، ابرداده، شامل داده ها این طبیعت که است کاربران ویدئوی و
معموال داده ها است. هم به وابسته و متصل معنایی اطالعات یا و
آن رأس های که می شوند داده نشان گرافی توسط ساختاری نظر از
ارتباط نشان دهندۀ آنها بین یال های و اطالعات عناصر نشان دهندۀ
مختلفی انواع و هستند ناهمگون گراف ها این است. عناصر این بین
بازیابی در هم به متصل داده های می دهند. نشان را رابطه ها و اشیاء از
یکی هستند، هم از مستقل اسناد مبنای بر که سنتی شکل به اطالعات

آیا که است این مهم سؤال اینک است. مهم و اساسی چالش های از
راهکار یک عنوان به می تواند ساختاریافته شکل به اطالعات بازیابی

باشد. هم به مرتبط اشیاء از بیشتر اطالعات بازیابی برای

بازیابی برای گراف بر مبتنی پژوهش یک سخنرانی این در
از مختلفی انواع پژوهش این در شد. داده شرح چندوجهی اطالعات
است. شده گرفته نظر در مختلف روش های با اطالعاتی اشیاء بین رابطۀ
استفاده با داده ها مختلف ویژگی های پژوهش این در ارائه شده چارچوب
جستجوهای برای ارائه شده فرمول های توسط متنوع، روش های از
ویژگی های است. شده گرفته نظر در داده مختلف ابعاد برای مختلف
پژوهش این در اطالعاتی اشیاء مختلف اطالعات و ابرداده موروثی،
کاربر درخواست به توجه با داده مختلف وجوه گرفته اند. قرار توجه مورد
و بررسی مورد اطالعات گراف از متفاوتی بخش های تا می شود سبب
است شده تالش آماری روش های از استفاده با سپس گیرد. قرار مطالعه
شوند. استخراج دقیق تر و بهتر اطالعاتی اشیاء بین معنایی ارتباط تا
گراف رأس های بین ارتباط نحوۀ و مختلف وجوه بررسی تأثیر ادامه، در
با گراف در امتیاز توزیع تحلیل با سیستم نهایی کارایی بر ساخته شده
پژوهش این نتایج می شود. داده نشان زیاد جستجوی گام های تعداد
تصویر، ۴٠٠٠٠٠ شامل که ٢٠١١ ویکی پدیا مجموعه دادۀ تصاویر بر

است. شده گزارش و بررسی است سند و متن،

از کامپیوتر علوم دکتری مدرک دارای ثابت قدم، سروه سخنران،
مهندس و تحلیلگر عنوان به که است سال دو و وین، صنعتی دانشگاه
است. فعالیت مشغول اتریش تلکام مصنوعی هوش گروه در داده
مبتنی جمع سپاری روش های اطالعات، بازیابی وی، تحقیقات زمینۀ

است. کالن داده های تحلیل و گراف، بر

، مالک اشتر صنعتی دانشگاه مهجور، علی

جدید. برنامه نویسی الگوی یک همکاری: بر مبتنی مؤلفه های

در مشکالتی ایجاد باعث برنامه ها پیاده سازی و معماری بین فاصلۀ
نرم افزاری سیستم های تکاملی سیر و کردن، درک پیاده سازی، تحلیل،
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زبان های فاصله، این بردن بین از و مشکل این حل برای است. شده
نوع یک مؤلفه شده اند. ساخته و معرفی مؤلفه بر مبتنی برنامه نویسی
در یافته ای ساختار روش به مؤلفه ها سایر با که است شیء از خاص
با شیء یک مؤلفه هر دیدگاه این در خالصه، طور به است. ارتباط

است. ارتباطی درگاه چندین

مجموعه ای مؤلفه هر که می دهد نشان واقعی برنامه های بررسی
انجام به را خاص وظیفۀ یک یکدیگر باهمکاری که کالس هاست از
گونه ای به مؤلفه یک تعریف که است الزم دلیل، همین به می رسانند.
مؤلفه یک اگرچه باشد. اشیاء از کالس چندین شامل که یابد ارتقاء
نزدیک بسیار ارتباط در اما نمی کند تعریف را شیء یک کارایی تمام
یک دیگر، بیان به دارد. دربر را مؤلفه آن کارایی که است تابعی با
از می کند. مشخص را همکاری آن در مؤثر اشیاء نقش فقط همکاری
نقش و حضور متعددی همکاری های در می تواند شیء یک که آنجایی
شیء هر برای همکاری هر با متناسب متعددی نقش های باشد، داشته

شود. معرفی می تواند

وراثتی الگوی یک از برنامه نویسی زبان های نوع این از بسیاری در
در نقش هر که معنی این به می شود. استفاده همکاری ها ساختن برای
ارث نقش خود باالدست همکاری در نقش یک از زیرهمکاری یک
تعامل در باهم نقش ها که روشی مدل، این در ترتیب همین به می برد.
مؤثر بسیار همکاری آن نتیجه و نقش آن از مجدد استفادۀ بر هستند
مشکالتی مجدد استفاده در می تواند وراثت از نوع این و بود خواهد

کند. ایجاد

در باهم گونه ای به مؤلفه ها سخنرانی، این در مطرح شده پژوهش در
مطرح مشکل مؤلفه ها بین شده ایجاد همکاری این در که هستند ارتباط
شدن میان بر برای پژوهش، این در ارائه شده مدل در گردد. برطرف شده
ارتباط ها دارند، حضور مختلف همکاری های در که شیء هر نقش های
رویداد یک می شوند. تعریف رویدادها اساس بر قبل، حالت برخالف
اعالم دیگر نقش های به را خود وضعیت می خواهد نقش یک که زمانی
و همکاری در تغییر موجب رویدادها ترتیب این به می دهد. رخ کند
با ترتیب این به نمی شود. نقش ها از مجدد استفاده در اشکال ایجاد
شده برطرف نقش ها همکاری و مجدد استفادۀ مشکل ارتباط نوع تغییر

است.

از کامپیوتر علوم دکتری مدرک دارای مهجور، علی سخنران،
مالک صنعتی دانشگاه علمی هیئت عضو و شریف، صنعتی دانشگاه
زبان های طراحی در تحقیق مشغول گذشته، سال یک در و است اشتر
الگوی یک توسعۀ و طراحی به موفق و بوده الگوریتم و برنامه نویسی

است. شده جدید برنامه نویسی

، آمریکا لویزیانا، دانشگاه نجفی، حسن

تصادفی. محاسبات از استفاده با ــ کارا انرژی  تکاملی عصبی شبکه های

که است نویز به مقاوم و کارا، کم هزینه، روش یک تصادفی محاسبات
خود به را زیادی توجه اخیر سال های در و شده معرفی ١٩۶٠ دهۀ در
اخیر سال های در روش این کاربردهای از یکی است. کرده معطوف
مخصوصا ماشین یادگیری بر مبتنی سیستم  های برای کارا طراحی های
در زیاد تأخیر و ذاتی بی دقتی است. تکاملی عصبی شبکه های در
محاسبات روش های تا می شود سبب تصادفی بیتی جریان های پردازش
امروزه باشند. ناکارامد تکاملی روش های با مقایسه در قدیمی تصادفی
دودویی سنتی شکل از منطقی سادۀ گیت های از استفاده با معموال داده ها
عنوان به می شوند. تبدیل یکنواخت توزیع با بیتی دادۀ جریان شکل به
در عملیات پرهزینه ترین و پرکاربردترین از یکی ضرب عملیات مثال،
فضای در AND گیت یک با را آن می توان که است تکاملی شبکه های

کرد. پیاده سازی تصادفی،

باید معموال تصادفی شبه یا تصادفی بیتی جریان های دیگر سوی از
قابل آنها نتایج تا گیرند قرار پردازش مورد طوالنی بسیار زمان مدت
می شود سبب پردازش مدت بودن طوالنی و تأخیر این باشد. قبول
مصرف دودویی بیتی جریان های با مقایسه در بیتی جریان های این که
تصادفی محاسبات حوزۀ در اخیر تحوالت باشند. داشته بیشتری انرژی
عصبی شبکه های شده اند. حوزه این در انقالب یک آمدن وجود به سبب
و باال دقت با انرژی-کارا صورت به و باال، کارایی کم، هزینۀ با تکاملی
پرداخته اند. مشکل این حل به بیتی جریان های توسط قطعی صورت به

سخت افزار پیاده سازیِ بر مبتنی پژوهشی سخنرانی این در
نظر از و دارد کمی هزینۀ که شد مطرح تکاملی عصبی شبکه های
پژوهش این در ارائه شده عصبی شبکۀ در شد. مطرح کاراست انرژی
گیت های از عصبی شبکۀ اول الیۀ در ضرب عملیات انجام برای
بیتی جریان های توسط قطعی صورت به که ساده استاندارد AND
مقایسۀ و پیاده سازی این اجرای با است. شده استفاده می شوند تأمین
نرخ که می شود مشاهده بیتی تصادفی جریان قدیمی روش های با آن
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دیگر سوی از می یابد. کاهش یکسان پردازش زمان در غلط دسته بندی
دودویی تکاملی شبکۀ با مقایسه در مطرح شده طراحی که شده داده نشان
انرژی درصد ٧٠ کاهش به قادر یکسان دسته بندی نرخ با ثابت، نقطۀ
تأمل قابل نکتۀ می شود. شده طراحی عصبی شبکۀ اول الیۀ در مصرفی
روش این شود پذیرفته پردازش در دقت عدم اندکی اگر که است این
نیز کوتاه تر بیتی جریان های پردازش با بیشتر انرژی کاهش به می تواند

یابد. دست

برق مهندسی رشتۀ در دکتری مدرک دارای نجفی، حسن سخنران،
دانشکدۀ استادیار حاضر، حال در و آمریکا مینه سوتای دانشگاه از
تحقیقات زمینۀ لویزیاناست. دانشگاه در انفورماتیک و محاسبات
طراحی و حافظه، در پردازش تصادفی، و تقریبی محاسبات شامل وی
و زمینه این در جدید روش های ارائۀ به موفق و انرژی-کاراست مدارهای
کامپیوتر طراحی بین المللی کنفرانس در مقاله بهترین جایزۀ دریافت نیز

است. شده ٢٠١٧ سال در ICCD

• نانو علوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه تربتیان، زهرا

Optical absorption properties of few-layer phospho-
rene.

، پژوهشگاه ، ملک زاده عبداله

Femtosecond pulse laser: Generation, maniplation
and applications.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه ، عباس زاده داوود

Plastic electronics and its traps.

تهران، دانشگاه میری، میرفائز

The interaction of light and nanoparticles, quan-
tum dots, and quantum rings.

، کانادا مک گیل، دانشگاه سلیمانی، مجید

Numerical modelling of middle ear.

عمومی سمینار •

، امریکا شمالی، کارولینای دانشگاه وشایی، داریوش

Recent advances in thermal energy harvesting-
conventional and nanostructured thermoelectrics.

شریف، صنعتی دانشگاه شاملو، امیر

Microfluidic devices for 2D and 3D cell migration
in controllable microenvironments.

• تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ •

تابستانی مدرسۀ •

، پژوهشگاه وحید، حمید

ابتنا. رابطۀ مسئلۀ و قابلیت ها

، پژوهشگاه صائمی، امیر

کردن. کمک مخاطرات دربارۀ

، پژوهشگاه یوسفی، زاد امیرحسین

مسئله. یک بازسازی جزئیات؛ به خداوند علم و ابن سینا

بهشتی، شهید دانشگاه برهانی، خاطره

طرد. و گناه، شرم، اجتماعی هیجان های پردازش

، پژوهشگاه پوراسمعیل، یاسر

بودن. مؤدب عقالنیت و چیستی

یک روزه کارگاه •

، فتح الهی علیرضا و شریف، صنعتی دانشگاه علیشاهی، کسری
پرینستون، دانشگاه

علم. فلسفۀ برای مدل انتخاب از درس هایی
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• فیزیک پژوهشکدۀ •

آماری فیزیک و چگال مادۀ هفتگی سمینار •

، ایتالیا ،CNR-NANO عطائی، سمانه

Many-body perturbation theory study of doped
TiO2.

زنجان، دانشگاه رحمانی، امید

Mechanical behavior of smart composite structures:
From nano-to macro-scale.

، پژوهشگاه عالیی، واعظ مهدی سید

Ordered and disordered structures in granular me-
dia.

، پژوهشگاه دبیریان، علی

Artificial leaves for solar fuel generation.

تهران، دانشگاه حسینی، حسین

A road map for 2-dimensinal nanomaterials: Elec-
tronic and Opto-electronic applications.

باال انرژی های هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه اسمعیلی، عرفان

Source and response soft charges for Maxwell the-
ory on AdSd.

، پژوهشگاه الهیاری، علیرضا

Quasinormal modes of a black hole with quadrupole
moment.

، پژوهشگاه جعفری، قدیر

On the null stress tensor and the first law of holo-
graphic complexity.

عمومی هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه نجف آبادی، محمدی مجتبی

The Higgs Boson program at the LHC and future
colliders.

، پژوهشگاه فیروزجاهی، حسن

Primordial universe and cosmic inflation.

پایه علوم در بنیادی مباحث اهمیت همایش •

و زیست شناسی، فیزیک، جمله از مختلفی حوزه های بنیادی علوم
جهان و عمیق، منسجم، تصویری ارائۀ پی در که بردارد در را ریاضی
که می کند ایجاب حوزه ها این درهم تنیدگی هستند. واقعیت از شمول
داشته گاهی آ علم از متعددی حوزه های به بنیادی علوم پژوهشگران
در آید. حاصل طبیعت از سازگار و یکپارچه تصویری ارائۀ تا باشند

بسیارند. علوم در برانگیز چالش و بنیادی مسائل حاضر حال

شد، برگزار فیزیک پژوهشکدۀ توسط آذر ٢١ روز که همایشی در
سیستم های و مغز ریاضیات، و شناختی علوم در مسائل این از برخی
بنیادی دیدگاه از کوانتومی مکانیک و کیهان شناسی، و گرانش پیچیده،

گرفت. قرار بحث مورد

مدعو سخنرانی ۶ ارائۀ با یکروزه، رویداد یک قالب در همایش این
٣ برگزاری و دقیقه ای) ٣٠ سخنرانی ۴ و دقیقه ای ۴۵ سخنرانی ٢)
ابتدا برنامه، این در شد. برگزار دقیقه ای ٣٠ پاسخ و پرسش جلسۀ
تمامی حضور با برنامه انتهای در و پرداختند سخن ایراد به سخنرانان
پرسش به پاسخ راستای در بحث جلسۀ سخنرانان و شرکت کنندگان

گرفت. انجام مطرح مسائل دیگر و حضار های

مراکز استادان و پژوهشگران، دانشجویان، همایش، مخاطبان
برجستۀ استادان از همگی همایش سخنرانان و کشور، علمی
با برنامه این بودند. بنیادی علوم زمینه های در کشور دانشگاه های
مراکز از نفر ٢٠٠ بر بالغ که طوری به شد مواجه کم نظیری استقبال

داشتند. حضور آن در کشور علمی

برگزاری سوابق

گلشنی، مهدی دکتر هدایت با فیزیک پژوهشکدۀ بنیادی فیزیک گروه
در می کند. برنامه این برگزاری به اقدام ساالنه دو همایش های قالب در
به اقدام جدیدی رویکرد با که شد سعی شرایط به توجه با ١٣٩٨ سال
علمی مجامع در نیز خوبی بسیار بازخورد که شود برنامه این برگزاری

داشت.

سخنرانی ها

، پژوهشگاه و شریف صنعتی دانشگاه گلشنی، مهدی

اخیر. دهۀ دو در بنیادی مباحث احیاء

، پژوهشگاه و شریف صنعتی دانشگاه شهشهانی، سیاوش

می طلبد؟ بنیادی تحقیقات امروز جهان آیا

تهران، دانشگاه شجاعی، علی

گرانشی. مسائل در تفرجی
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پایه علوم در بنیادی مباحث اهمیت همایش

بهشتی، شهید دانشگاه فرهنگ، مرضیه

چالش ها. و یافته ها امروز: کیهان شناسی

، پژوهشگاه ناجی، علی

فیزیک دیدگاه از مفهومی چالش های از چشم اندازی زنده: مادۀ حیات
نظری.

مدرس، تربیت دانشگاه جمالی، یوسف

مغز. و پیچیدگی

اجرایی علمی کمیتۀ

پژوهشگاه جمالی، محمد
پژوهشگاه یانه سری، خیری مرتضی

پژوهشگاه یوسفی، جالل

ضبط (سخنرانی ها است موجود وب گاه در تکمیلی اطالعات
است): شده ثبت نیز آن ها فایل و شده اند

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

• نجوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، سینا بوعلی دانشگاه مهرابی، احمد

Comparison between method of observational data

analysis and study of consistency of data sets
within a model.

، پژوهشگاه صارمی، الهام

Monitoring survey of pulsating giant stars in the
local group dwarf galaxies.

، پژوهشگاه رستمی، طاهره

Bubble nucleation, rugby-shaped ball bubbles.

، پژوهشگاه گرجی، محمدعلی

Mimetic gravity: Pros and cons.

اصفهان، صنعتی دانشگاه شاکری، سروش

Probing virtual ALPs: From table-top experiments
to the entire cosmos.

،(IUCAA) هند فیزیک اختر و نجوم مرکز دادهیچ، نارش

Understanding GR after 100 years: Conceptual
foundation.

بهشتی، شهید دانشگاه موحد، محمدصادق سید

A pipeline for searching stochastic gravitational
wave by pulsar timing residuals.

، پژوهشگاه ، حسین زاده وحید

Physical gauge transformations in gravity and
gauge theories.

، پژوهشگاه عشوریون، امجد

Non-minimal M-flation.
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