




شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ با بیشتر آشنایی

نجف آبادی محمدی مجتبی

شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ رئیس

سازمان با بنیادی دانش های پژوهشگاه بیست سالۀ همکاری از مشروحی گزارش اخبار شمارۀ این در
پرثمرترین و مهمترین از یکی همکاری این خواند. خواهید (CERN) اروپا هسته ای تحقیقات
طرف از را مشارکت این تصدی شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ و است آی پی ام بین المللی فعالیت های
و پژوهش ها نوع و ساختار، سوابق، دربارۀ شرحی اینجا در مناسبت، این به دارد. برعهده پژوهشگاه

است. آمده پژوهشکده رئیس قلم به ذرات پژوهشکدۀ فعالیت های

به را خود کار ابتدا در شتابگرها و ذرات زمینۀ در فعال علمی کادر
،١٣٨٢ سال در کرد. آغاز فیزیک پژوهشکدۀ در گروه یک صورت
و نمود دریافت را خود تأسیس مجوز شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ
دو در را خود فعالیت مستقل طور به پژوهشکده این ١٣٨۵ سال از
همچنین و شتابدهنده ها، فناوری و فیزیک تجربی، ذرات فیزیک رشتۀ

کرد. شروع ذرات فیزیک پدیده شناسی

مورد در پژوهش اساساً بنیادی ذرات فیزیک هدف که آنجا از
ساخت فیزیکی، مدل سازی است، ممکن ابعاد ریزترین در ماده ساختار
فیزیکی تحلیل نهایتاً و ذرات، آشکارسازی و شتابدهنده ها طراحی و
در بخش سه هر در فعالیت ولذا یکدیگرند، ملزوم و الزم همه داده ها

می باشد. ضروری زمینه، این در فعال علمی مرکز یک

و اولین از ذکرشده بخش سه در کارامد انسانی نیروی تربیت
اصلی اهداف به نیل پیش زمینۀ زیرا بوده پژوهشکده اهداف مهمترین
برای الزم توانایی ایجاد از عبارت اند که است پژوهشکده بلندمدت و
بزرگ آشکارسازهای و شتابدهنده ها ساخت و طراحی در مشارکت
و نظریه پردازی در شدن سهیم و داده ها، فیزیکی تحلیل بین المللی،
نیروی تربیت فوق، موارد بر عالوه ذرات. فیزیک نظری مدل سازی
ساخت و طراحی تحقیق، برای مناسب زیرساخت ایجاد و انسانی
و پزشکی علمی، مقاصد با کشور در الزم حسگرهای و شتابدهنده ها

می باشد. پژوهشکده اهداف از نیز صنعتی

بین المللی همکاری های سو یک از پژوهشکده فعالیت اصلی محور
شتابدهنده ها و ذرات فیزیک اول تراز و علمی مراکز با پیوسته اتصال و
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گسترش برای تالش دیگر سوی از و (CERN) سرن جمله از
است. منطقه ای همکاری همچنین و کشور علمی مؤسسات با همکاری
خود علمی فعالیت های ارتقای برای تالش در مستمر طور به پژوهشکده
شرایط، به توجه با و است بوده مربوطه علمی جدید عرصه های به ورود و

است. یافته دست مناسبی توفیقات به

دکتر عهدۀ به ١٣٩۵ سال تا تأسیس بدو از پژوهشکده ریاست
علیشاهیها محسن دکتر ١٣٩۵ سال در و بود ارفعی حسام الدین
پژوهشکده معاون اینجانب و داشت عهده به را پژوهشکده سرپرستی
عهدۀ به پژوهشکده مسئولیت تاکنون ١٣٩۶ سال ابتدای از بودم.

است. بوده اینجانب

اردالن فرهاد دکتر پیشکسوت: عضو ٣ حاضر حال در پژوهشکده
علمی: هیئت ۴ روحانی؛ شاهین دکتر و ارفعی حسام الدین دکتر و
محمدی مجتبی دکتر خاکزاد، محسن دکتر اعتصامی، محسن سید دکتر
مقیم محقق ١٩ پسادکتری؛ محقق ١۵ ناصح؛ علی دکتر و نجف آبادی
به اختصاراً بعد بخش در دارد. مهندسی فنی بخش در همکار ۶ و

می شود. اشاره پژوهشکده پژوهشی فعالیت های

پژوهشی فعالیت های

تجربی ذرات فیزیک الف)

عمدتاً پژوهشکده علمی فعالیت های تجربی، ذرات فیزیک بخش در
FCC آیندۀ حلقوی شتابدهندۀ و CMSآزمایش با همکاری بر متمرکز

است. آمده اخبار شمارۀ همین در آن مفصل شرح که است سرن در

شتابدهنده ها فیزیک ب)

سرعت های تا را باردار ذرات که ماشینی از است عبارت شتابدهنده
شتاب معین مسیر یک در الکترومغناطیسی میدان های توسط باال بسیار
در شتابدهنده ها منحصربه فرد و اهمیت حائز نقش بر عالوه می دهد.
متعددی کاربردهای شتابدهنده ها ماده، ساختار ریزترین برای پژوهش
پژوهشگاه موضوع این و دارند غیره و کشاورزی پزشکی، صنعت، در
شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ در رشته این در که داشت آن بر را
پژوهشکده شتابدهنده ها، بخش در نماید. علمی و انسانی سرمایه گذاری

می کند: مشارکت زیر فعالیت های در

برای پژوهش در پژوهشکده سرن: در AWAKE شتابدهندۀ (١
مشارکت AWAKE پروژۀ الکترونی انتقال خط و تزریقگر طراحی

می کند.

پژوهشکده محققان سرن: در CLIC لپتونی خطی شتابدهندۀ (٢
این انبارش حلقۀ و فرکانس رادیو بخش شبیه سازی طراحی، در

کرده اند. مشارکت شتابدهنده

ساختار فرکانس رادیو طراحی کربن: پزشکی شتابدهندۀ (٣
NIMMS پروژۀ در کربن پزشکی شتابدهندۀ برای آلوارز شتابدهندۀ
شتابدهنده بخش در پژوهشکده دستاوردهای از سرن، با همکاری در

است.

انسانی نیروی طریق از پژوهشکده ایران: نور چشمۀ با همکاری (۴
در مغناطیس و باریکه دینامیک انبارش، حلقۀ مانند بخش هایی در

است. نموده همکاری ایران نور چشمۀ پروژۀ

شتابدهنده های پژوهشگاه: خطی شتابگر ساخت و طراحی (۵
که هستند دنیا در شتابدهندها پرکاربردترین از یکی الکترون خطی
در محموله ها از تصویربرداری پرتودرمانی، چون مختلفی کاربردهای
دسته این برآن، عالوه دارند. غیره و مواد صنعتی پرتودهی گمرک،
با بزرگ شتابدهنده های برای باریکه تزریقگر می توانند شتابدهنده ها از
این از باشند. می روند، کار به بنیادی ذرات فیزیک در که باال، انرژی
را آن از نمونه ای ساخت و طراحی پیش سال ١۵ حدود پژوهشگاه رو
توسط طرح این می گذراند. را خود پایانی مراحل اکنون که کرد شروع
حال در شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ در رشتی المعی محمد دکتر

اجراست.

پدیده شناسی و نظری ذرات فیزیک ج)

وجود مستلزم بنیادی ذرات فیزیک در پیشرفت که است پرواضح
پژوهشگران کنار در پدیده شناسی و نظری فیزیکدانان از مناسب گروهی
و نظری بخش در شتابدهنده هاست. و تجربی ذرات فیزیک
زمینۀ در پژوهشکده در ارزشمندی و متعدد فعالیت های پدیده شناسی،
نظریۀ پارتونی، توزیع توابع تاریک، مادۀ ــ گلوئون، کوارک  پالسمای
شامل پژوهشکده برآن، مضاف می شود. انجام غیره و مؤثر میدان
گرانش کوانتومی، اطالعات نظریۀ بر تمرکز با فعال بسیار نظری گروه

است. سیاهچاله و کوانتومی،

پژوهش هدف با آموزش

شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ اهداف مهم ترین از یکی شد، گفته چنانکه
فیزیک و تجربی ذرات فیزیک حوزۀ در متخصص انسانی نیروی تربیت
کردن فراهم هدف تجربی، ذرات فیزیک بخش در شتابدهنده هاست.
ساخت و طراحی جهت الزم دانش به یافتن دست برای مجرب نیروی
پروژه های در مشارکت برای داده ها تحلیل در مشارکت و آشکارسازها
شتابدهنده ها بخش در مشابه طور به می باشد. داخلی و بین المللی بزرگ
مشارکت جهت مناسب باتجربۀ نیروی پرورش از است عبارت هدف نیز
تمام در ساخت و طراحی توان که خارجی و داخلی پروژه های در
این راستای در باشد. داشته را شتابدهنده یک ضروری قسمت های
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تمامی که است پذیرفته دکتری دانشجوی دوره، سه در پژوهشکده هدف،
در اکثراً که را خود پایان نامه های موفقیت با اول دورۀ دو دانشجویان

رسانده اند. پایان به است بوده بین المللی پروژه های

در اکثراً که است نفر ٢۴ اول دورۀ دو فارغ التحصیالن تعداد
پژوهش اند. مشغول داخلی و خارجی علمی مؤسسات و پژوهشگاه
شده اند پذیرفته ١٣٩٨ سال در دکتری دانشجوی ۵ سوم دورۀ در
پروژه ها به ورود برای شدن آماده و آموزش حال در هم اکنون که
دیگر دانشگاه های کردن درگیر هدف با پژوهشکده عالوه، به هستند.
ذرات فیزیک و شتابدهنده زمینۀ در خود فعالیت های گسترش و
دکتری دانشجوی ١۵ تربیت به اقدام کشور، دانشگاه های به تجربی
پژوهشکدۀ در که است ذکر شایان است. نموده کشور دانشگاه های از
نیست مستمر و منظم امری دکتری دانشجوی پذیرفتن شتابگرها و ذرات

می گیرد. انجام پژوهشکده تحقیقاتی پروژه های برای نیاز براساس و

سمینارها و کنفرانس ها

رشته های گسترش پژوهشکده، اصلی استراتژیک فعالیت های از یکی
و پژوهشگران ساختن عالقه مند و جذب و کشور در نظر مورد
به رشته هاست. این به مختلف دانشگاه های و پژوهشگاه دانشجویان
متعددی بین المللی و ملی همایش های ساله هر پژوهشکده منظور، این
و ملی کنفرانس و کارگاه ٣٠ حدود مشخص، طور به می کند. برگزار

است. کرده برگزار تاکنون ابتدا از بین المللی کنفرانس و کارگاه ١٨

مربوط سمینار یک مجله، کلوب یک هفته هر پژوهشکده در
آمار برگزارمی شود. هفتگی عمومی سمینار یک و نظری بخش به
١ نمودار در تاکنون ١٣٩٠ سال از پژوهشکده در شده برگزار سمینارهای

است. شده داده نشان

از شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ در شده برگزار سمینارهای تعداد .١ نمودار

١٣٩٠ سال

علمی دستاوردهای و تولیدات

در شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ پژوهشی فعالیت های نوع به توجه با
و تولیدات از عمده ای بخش تجربی، ذرات فیزیک و شتابدهنده بخش
سخت افزار و طراحی نقشه های نرم افزار، قالب در علمی خروجی های
چاپ علمی مقاالت صورت به لزوماً تولیدات از دسته این است.
به بزرگ اند. پروژه های ضروری و کوچک قطعه های ولی نمی شوند
در اخبار مجله از شمارۀ همین در که مقاله ای در دستاوردها این از برخی
می دانم الزم اینجا در می شود. اشاره است، آمده سرن با همکاری مورد
در همکاران برخی که شوم متذکر را نکته این و شمرده غنیمت را فرصت
علمی پرزحمت فعالیت های این گونه با کشور دانشگاه های و پژوهشگاه
مقالۀ صورت به فقط را پژوهشگران علمی خروجی و ندارند آشنایی

شود. تصحیح نگرش نوع این است امید که می کنند تصور علمی

علمی خروجی از بخشی فوق الذکر، فعالیت های بر عالوه
آمار که است رسیده چاپ به علمی مجالت در پژوهشکده پژوهشگران
نمودار، این در است. آمده ٢ نمودار در شده داده نشان نمودار در آن
در و نظری و پدیده شناسی بخش در تفکیک به چاپ شده مقاالت آمار
سال از سرن در CMS آزمایش با همکاری به مربوط تجربی بخش

است. شده ارائه ١٣٩٨ تا ١٣٩۵

مجالت در شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ شدۀ چاپ مقاالت تعداد .٢ نمودار

ISI

کنفرانس ها از اعم مختلف بخش های در شده ارائه آمار بر تکیه با
شده چاپ مقاالت و تجربی خروجی های و شده برگزار سمینارهای و
عهدۀ بر تاکنون تأسیس بدو از پژوهشکده این عملکرد ارزیابی چند هر
پژوهشکده این می رسد نظر به است، بین المللی علمی مشاوران کمیتۀ

■ است. داشته موفقی عملکرد
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سرن با پژوهشگاه همکاری
سالگی بیست آستانۀ در

نجف آبادی محمدی مجتبی

شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ

مقدمه .١
بیش فیزیک از شاخه این کنونی شرایط در ذرات فیزیک علم پیشرفت
است. مدرن فوق آزمایشگاهی ابزارهای و آزمایش نیازمند پیش از
در صحیح مسیر یافتن و متعدد نظریه های درستی سنجی برای پژوهش
است. همکاری و گروهی کار مستلزم دیگری زمان هر از بیش شاخه این
بنیادی ذرات فیزیک در پژوهش کنونی وضعیتِ به توجه با واقع در
پژوهشگران فرارشته ای، نیازمندی های و بودجه ای، پیچیدگی، نظر از
پر هستند. بین المللی همکاری و بیشتر ارتباطات به آوردن روی به ناچار
تحقیقاتی مؤسسۀ یک حتی و پژوهشی کوچک جمع یک که است واضح
منابع و مهارت ها، تخصص ها، تمام کردن فراهم به قادر به ندرت علمی
در باز سواالت اکثر به دادن پاسخ و نظر مورد پژوهش های برای الزم

است. بنیادی ذرات فیزیک

در که اروپا، بنیادی ذرات تحقیقات مؤسسۀ ،(CERN) سرن
ذرات فیزیک در تحقیقات مرکز بزرگترین شد، تأسیس ١٩۵۴ سال
در آن رفتار و ماده ساختار مطالعۀ سرن اصلی مأموریت می باشد.
در سرن در آزمایش زیادی تعداد است. ممکن مقیاس کوچکترین
بزرگترین و می باشد آینده در ساخت برای امکان سنجی و انجام حال
که است (LHC) بزرگ هادرونی شتابدهندۀ در اجرا حال در آزمایش
با مخالف جهت دو در نور سرعت به نزدیک سرعت با پروتون ها درآن
شتابدهندۀ بزرگترین که شتابدهنده این می شوند. داده برخورد یکدیگر
در و می باشد کیلومتر ٢٧ آن محیط است؛ دایره ای نوع از است جهان
پروتون  ها، برخورد نقاط در دارد. قرار فرانسه و سوئیس کشور دو مرز
تولید ذرات اطالعات که دارند قرار پیچیده ای و بزرگ آشکارسازهای
و اندازه گیری باال انرژی در فیزیک مطالعه برای را برخورد از بعد شده

می کنند. ضبط

محل و (LHC) بزرگ هادرونی شتابدهندۀ از نمایی ١ شکل
،CMS ،ATLAS نامهای با آن بزرگ آشکارساز چهار گرفتن قرار

می دهد. نشان را ALICE و ،LHCb

پراهمیتی سؤاالت به پاسخ دهی LHC ساخت مهم و اصلی هدف
می شود: اشاره زیر در آنها از برخی به که است بنیادی ذرات فیزیک در

ذرات توصیف در موفق مدلی که بنیادی ذرات استاندارد مدل در ــ
جرم دار مسئول Brout-Englert-Higgs نام به مکانیزمی است،
با برهم کنش اثر در ذرات مکانیزم، این در می باشد. ذرات کردن
جرم دار دارد، قرار فضاـ زمان تمام در که هیگز میدان نام به میدانی
هیگز میدان با سخت تری برهم کنش و درگیری که ذره ای می شوند.
پیش بینی هیگز ذرۀ مشاهدۀ می کند. کسب بیشتری جرم باشد، داشته
و LHCساخت هدفِ مهمترین آن ویژگی های با استاندارد مدل در شده
دو توسط ٢٠١٢ سال در نهایتاً هیگز ذرۀ است. بوده آن آشکارسازهای
مشاهده قوی بسیار آماری معناداری با CMS ATLASو آشکارساز
استاندارد مدل و LHC برای موفقیت ها بزرگترین از یکی این و شد

.[1-2] است بنیادی ذرات

تمام می رود گمان که تاکنون، شناخته شده بنیادی ذرات ــ
تشکیل را عالم جرم از ٪۴ حدود شده اند، ساخته آنها از کهکشان ها
و ٪٢٣ ترتیب به تاریک انرژی و تاریک مادۀ می شود تصور و می دهند
وجود بر شاهدی کردن پیدا می دهند. تشکیل را عالم جرم بقیۀ ٪٧٣

است. LHC مهم اهداف از دیگر یکی تاریک مادۀ

ضد و ماده (Big Bang) بزرگ انفجار زمان در می رود گمان ــ
مشاهده تاکنون عالم در آنچه ولی باشند شده تولید یکسان میزان با ماده
ضد و ماده بین تقارن عدم چرا که سوال این به پاسخ است. ماده شده،
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شود. مشخص LHC از استفاده با باید دارد وجود ماده

چگال سوپی از پر جهان بزرگ، انفجار از بعد ثانیه ١٠−۶ حدود ــ
در نور سرعت نزدیک سرعت با محیط آن در ذرات که است بوده داغ و
تقریباً که بوده گلوئون ها و کوارک ها از متشکل محیط آن بوده اند. حرکت
جای به سرب ـ سرب برخوردی فاز در LHC می کرده اند. حرکت آزادانه
مطالعۀ امکان ما به و می کند فراهم را محیط آن مشابه شرایطی پروتون
می دهد. را بزرگ انفجار از بعد ثانیه ١٠−۶ زمانی مرتبۀ در آفرینش
مهم اهداف از دارد نام کوارک ـ گلوئون پالسمای که محیط این مطالعۀ

است. LHC

اندازه گیری و مشاهده آن مسئولیت که ابزاری ساخت است بدیهی
خیلی شرایطی و است کمتر و متر ١−١٠۵ ابعاد با ذراتی ویژگی های
فوق العاده، فناوری نیازمند می کند، کاوش را آفرینش ابتدای به نزدیک
زیاد بودجۀ و مهندسی، و پایه علوم از مختلف حوزه های در متخصصانی
به تبدیل و توسعه یافته اروپا گسترۀ از خارج به سرن بنابراین، است.
بیش از تحقیقاتی مؤسسۀ زیادی تعداد همکاری با جهانی آزمایشگاهی
سرن متعددی موارد در اینکه توجه قابل است. شده دنیا کشور ۴٢ از
روزمره زندگی وارد تدریج به که بوده نوین فناوری های از بسیاری مبدع

است. شده

١ سرن با پژوهشگاه و ایران همکاری تاریخچه .٢

توسط که مذاکره هایی و پیگیری مدت ها از پس سرن با ایران همکاری
در سرانجام گرفت صورت ارفعی حسام الدین دکتر و اردالن فرهاد دکتر
دست اندرکاران از گروهی ،٢٠٠١ سال در کرد. پیدا تحقق ٢٠٠١ سال
سخنگوی همچنین و آنها مشاوران و معاونان از برخی شامل سرن

CMSآزمایش علمی دست اندرکاران از برخی و CMSآزمایش وقت
علمی دیدگاه های آن در که یک روزه کارگاه یک طی و کردند سفر ایران به
این شد. تهیه تفاهم نامه ای شد، بررسی پژوهشی و آموزشی امکانات و
و فناوری و تحقیقات علوم، وقت وزیر امضای به نهایت در تفاهم نامه
دانش های پژوهشگاه ریاست حمایت های با رسید. سرن وقت مدیرکل
منحصر جسارت و ریسک پذیری و الریجانی، جواد محمد دکتر بنیادی،
پژوهشگاه شد مقرر پروژه هایی، چنین به ورود در پژوهشگاه به فرد
با همکاری برنامۀ اجرایی مسئولیت ایران سوی از بنیادی دانش های

شود. عهده دار را سرن

دانشجوی تعدادی اعزام با همکاری شده، امضاء توافق مطابق
تجربی ذرات فیزیک زمینۀ در سرن در دکتری رسالۀ تهیۀ جهت دکتری
(HF) جلویی هادرونی کالریمتر به مربوط میزهای ساخت همچنین و

شد. آغاز

حدود در باری تحمل می بایست HF میزهای اینکه به توجه با
است. تخصصی و حساس امری آن ساخت باشند، داشته را تُن ٣۵٠
مهندسان و دانشمندان از تن چند و فنی مسئول شامل گروهی بنابراین،
و آمدند ایران به میزها سازندۀ انتخاب و ارزیابی به کمک برای آزمایش
چنین توان که کارخانه چند از علوم وزارت وقت مسئوالن با هماهنگی با
و مختلف رایزنی های و بررسی از پس کردند. بازدید داشتند، را کاری
شد. انتخاب HF میزهای ساخت برای هپکو شرکت مناقصه، برگزاری

پژوهشگاه، مداوم پیگیری های و همکاری با سال دو طی میزها
کشتی توسط بندرعباس طریق از و شد ساخته هپکو شرکت و سرن
فرانسه در Cessy در آزمایش محل به سرن توسط و منتقل اروپا به

شد. منتقل

ارفعی حسام الدین دکتر توسط شده تهیه اسناد از بخش این مطالب برخی تهیۀ در .١
است. شده استفاده
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زمین زیر

زمان آن در هپکو شرکت مسئولیت پذیری به توجه با میان این در
کالریمتر محافظ استوانه های ساخت پژوهشگاه، مثبت و مساعد جو و
موفقیت با نیز آنها که شد واگذار هپکو شرکت و پژوهشگاه به نیز HF
از یکی از نمایی ٢ شکل شد. سرن تحویل و ساخته الزم دقت و
١۵٠ حدود که آزمایش تونل به انتقال حال در را HF آشکارسازهای

می دهد. نشان دارد قرار زمین زیر متر

سرن به دکتری دانشجوی سه ابتدا در دانشجو، اعزام بخش در
خود دکتری رسالۀ CMSآزمایش با همکاری طریق از تا شدند فرستاده
آزمایش اول تراز پژوهشگران با دانشجویان این برسانند. انجام به را
کوارک و باردار هیگز ابرتقارن، عالئم برای جستجو زمینه های CMSدر
فیزیک در الزم مهارت و توانایی همکاری این طی و نموده همکاری تاپ

دادند. انتقال کشور به و کردند کسب را تجربی ذرات

که پژوهشگاه اهمیت حائز فعالیت دیگر به باید بخش این انتهای در
همکاری کرد. اشاره است، شتابدهنده زمینۀ در سرن با همکاری شروع
نداشت. وجود سرن و ایران بین شده امضاء توافق در شتابدهنده زمینۀ در
زمینه در سرن مختلف بخش های با متعدد مذاکرات طی بنابراین
الکترون ـ پوزیترون خطی شتابدهندۀ مسئوالن مثبت نظر شتابدهنده،

پروژه ها این با همکاری و شد جلب LINAC4 و (CLIC) آینده
کرد. پیدا ادامه و شد آغاز پژوهشگاه دکتری دانشجویان اعزام طریق از
پژوهش و فوتوکاتدی، الکترونی نور چشمۀ الکترونی، تزریق گر طراحی
برای پژوهشگاه محققان فعالیت های جملۀ از انبارش حلقۀ بخش در

است. بوده CLIC شتابدهندۀ

نقش از فرصت، از اغتنام با بعد، بخش به ورود از پیش
همکاری امور مسئولیت که می کنم یاد ارفعی حسام الدین دکتر محوری
بی شک داشتند. عهده به ١٣٩۵ سال اواسط تا را سرن با پژوهشگاه
در سرن با پژوهشگاه ارتباط گسترش در ایشان ارزندۀ تالش های
برای مستحکم و قوی پایه ای ایجاد به منجر مختلف بخش های
کمک پژوهشگاه علمی جایگاه ارتقای به و شده سرن در پژوهشگاه

است. کرده

سرن با پژوهشگاه جاری همکاری های .٣

حال در سرن مختلف بخش  های در که آزمایش زیادی تعداد بین از
در پژوهشگاه است، آینده در ساخت برای مطالعه حال در یا و انجام

دارد. مشارکت زیر در مذکور فعالیت های

میوئونی بخش ارتباطی بوردهای ساخت و طراحی ١ . ٣
CMS آشکارساز

راجع مختصری پیش زمینۀ است الزم اصلی بحث به ورود از قبل
آشکارساز یک CMS آشکارساز شود. بیان CMS آشکارساز به
از حاصل ذرات اندازه گیریِ ویژگی های جهت که است منظوره چند
بزرگ برخورددهندۀ توسط که سرب ـ سرب، و پروتون ـ پروتون برخوردهای
این از حاصل نتیجۀ است. شده ساخته و طراحی می شود، انجام LHC
در هیگز بوزون مشاهدۀ همچون بزرگی کشفیات به منجر اندازه گیری ها
CMS آزمایش توسط ضبط شده داده های مطالعۀ از شد. ٢٠١٢ سال
به که بنیادی ذرات فیزیک در موجود باز سؤاالت به پاسخ دهی جهت
ناکافی به توجه با می شود. استفاده شد، اشاره ١ بخش در آنها از برخی
دقت و حساسیت افزایش جهت و ضبط شده داده های میزان بودن
بنیادی، ذرات فیزیک در موجود سؤاالت به پاسخ برای اندازه گیری ها
در شوند. داده ارتقا بایستی LHC شتابدهنده و CMS آشکارساز
حدود در LHC شتابدهندۀ (Luminosity) درخشندگی راستا، این
برخورد جرم مرکز انرژی و یافت خواهد افزایش قبل به نسبت برابر ١٠
LHCارتقای از فاز این رسید. خواهد ولت تراالکترون ١۴ به پروتون ها
یا و باال) درخشندگی با LHC) High-Luminosity LHC را
شتابدهنده، برای ارتقا این با همزمان می نامند. HL-LHC اختصاراً
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می یابند. ارتقا CMS آشکارساز قسمت های تمام جمله از آشکارسازها

و بزرگ آشکارساز در محوری نقش میوئونی ذرات آشکارسازهای
شبیه و باردار بنیادی ذرات میوئون ها دارند. عهده CMSبه چندمنظورۀ
می الکترون جرم برابر ٢٠٠ حدود جرمی دارای که هستند الکترون ها
بوزون های مشاهدۀ جمله از تاریخی کشف های اکثر در میوئون ها باشند.
در نهایتاً و فرمی آزمایشگاه در سنگین کوارک های سرن، در Z ، W
واقع در داشته اند. کلیدی بسیار نقش سرن، در هیگز بوزون مشاهدۀ
مختلف مدل های در جدید ذرات تولید عالمت های حساس ترین از یکی
است. میوئونی ذرۀ چند یا یک شامل اغلب شده، پیش بینی و نظری
یکدیگر مکمل که آشکارساز نوع سه از CMS آشکارساز رو این از
استفاده رویدادها غربال گری و میوئون ها آشکارسازی جهت هستند،
،RPC هستند، گازی همه که میوئونی آشکاساز نوع سه این می کند.

دارند. نام DT و ،CSC

٢٠٠ حدود ثانیه، نانو ٢۵ هر در (HL-LHC) LHC دوم فاز در
داد خواهد روی برخوردها از دسته هر ازای به پروتون ـ پروتون برخورد
آهنگ چنین می شود. ثانیه هر در ثانویه ذرۀ میلیاردها تولید سبب که
آنها اطالعات ضبط و ذرات آشکارسازی برای ذرات تولید از عظیمی
سیستم های هم و آشکارسازها هم بنابراین است. چالش برانگیز بسیار
عظیمی شار چنین با مواجهه برای بایستی را آنها به متصل الکترونیک
RPC میوئونی آشکارسازهای شد ذکر که همان طور داد. ارتقا ذرات از
هستند. CMS در میوئون ذرات برای آشکارساز نوع سه از یکی
دیگر نوع دو به نسبت دقیق تری بسیار زمانی تفکیک پذیری RPCها

میوئون ها اطالعات انتقال و پردازش سیستم DTدارند. CSCو یعنی
نشان ٣ شکل در که است بخش هایی شامل RPC آشکارسازهای در
و (control boards) کنترلی بوردهای مجموعۀ است. شده داده
اطالعات انتقال اساسی بخش (link boards) ارتباطی بوردهای

هستند. RPC آشکارسازهای کالیبراسیون و کنترل، میوئون ها،

مسئوالن با متعدد جلسات و پیگیری ها با ١٣٩۶ سال اواسط در
بوردهای و کنترل بوردهای ساخت و تست طراحی، ،CMS آزمایش
سخت افزاری سهم عنوان به پروژه این شد. سپرده پژوهشگاه به ارتباطی
ابتدا در می شود. محسوب CMS آشکارساز ارتقای در پژوهشگاه
سابقۀ وجود عدم چون دالیلی ذکر با CMS آزمایش مسئوالن از برخی
مسائل و سرن در پژوهشگاه توجه قابل الکترونیکی و سخت افزاری
نداشتند. گیرد، قرار پژوهشگاه عهدۀ به پروژه این اینکه به تمایلی تحریم،
از جدیدی تیم تشکیل همچنین و متعدد پیگیری های و مذاکرات با
این نهایتاً و شدند مجاب امر مسئوالن زبده، الکترونیک متخصصان

شد. گذاشته پژوهشگاه عهدۀ به کامل طور به پروژه

کنترلی و ارتباطی بوردهای شناخت و طراحی اصلی اهداف از یکی
،CMS آشکارساز در RPC میوئونی آشکارسازهای برای ارتقایافته
٢۵ از میوئون ها رد آشکارسازی برای زمانی تفکیک پذیری ارتقای
نکته این به می بایستی آن بر عالوه می باشد. نانوثانیه ١٫۵ به نانوثانیه
که می گیرند قرار استفاده مورد HL-LHC در بوردها این که کرد اشاره
داده ها ارسال آهنگ بنابراین و بیشتر خیلی خروجی ذرات شارِ آن در
گیگا ١٠ حداقل سرعتی به ثانیه در بیت گیگا ١٫۶ فعلی مقدار از باید
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بوردهای اولیۀ نسخۀ طراحی حاضر، حال در یابد. افزایش ثانیه بر بیت
دارد. قرار تست ها انواع انجام مرحلۀ در و است رسیده پایان به ارتباطی

است. داده نشان ارتباطی بوردهای اولیۀ نمونۀ از نمایی ۴ شکل در

از جدیدی نسل از استفاده بورد، این مهم ویژگی های جمله از
است. FPGA نام به برنامه ریزی توجه قابل الکترونیکی تراشه های
بر بیت گیگا ١ اترنت نوع از ارتباطی سیستم های پیاده سازی همچنین
استفاده فرایند می دهد امکان ثانیه، بر بیت گیگا ١٠ نوری فیبر و ثانیه
اطالعات تبادل کیفیت و باشد منعطف بسیار سیستم این راه اندازی و
و ساخت و تست، طراحی، زمانبندی و مراحل ١ جدول یابد. افزایش

می دهد. نشان را سرن به بوردها تحویل

سال تابستان تا می شود، دیده زمانبندی جدول در که همان طور
RPC میوئونی آشکارسازهای در نیاز مورد بورد ١۵٠٠ تمام ٢٠٢٢

شود. داده تحویل سرن به شده تست و ساخته باید

آزمایش در تجربی ذرات فیزیک پژوهشی فعالیت های ٢ . ٣
CMS

،CMS مانند آن آشکارسازهای و LHC شتابدهندۀ اصلی هدف
کوچکترین در ماده رفتار و ساختار به بردن پی و ذرات فیزیک در تحقیق
از خروجی داده های هدف، این حصول برای است. ممکن ابعاد
جهت باید شده ضبط آشکارساز توسط که پروتون ـ پروتون برخوردهای
و داده ها تحلیل شوند. تحلیل نظر مورد فیزیک استخراج و مطالعه

این سرن. به بوردها تحویل و ساخت و تست طراحی، زمانبندی .١ جدول

شده روز به کرونا بیماری از ناشی عواقب گرفتن نظر در با تازگی به زمانبندی

است.

High Level Milestone Time

Design Final prototype design ready June-July
2019 (Done)

Initial validation of final pro-
totype at production site June 2020

Prototype Final validation of final pro-
totype design at CERN

January
2022

Prototype and documenta-
tion finalized

February
2022

Electronics system review February
2022

PCB fabricated and compo-
nents received

July 2022

Production First half of boards assem-
bled and tested

November
2022

Second half of boards assem-
bled and tested June 2022

منجر که است کار مهم و نهایی مرحلۀ نظری پیش بینی های با مقایسه
پژوهشگاه تیم محققان می شود. مهمی کشفیات و فیزیکی نتایج به
برای جستجو چون مهمی مطالعات در سرن در CMS آزمایش در
بنیادی ذرۀ سنگین ترین ویژگی های اندازه گیری اضافه، ابعاد نشانه های
جستجو و کوچک زوایای در پراکندگی فیزیک تاپ، کوارک یعنی
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اخیر پژوهش های جمله از داشته اند. مالحظه قابل سهم ابرتقارن برای
کوارک یک تولید برای شاهد اولین یافتن به می توان پژوهشگاه محققان
نمود اشاره اضافه ابعاد عالئم برای جستجو و فوتون یک همراه تاپ
Phys. Rev. Lett. 121 (2018) 221802 در ترتیب به که
در مستمر مشارکت رسیده اند. چاپ به JHEP04 (2019) 114 و
استفاده مورد نرم افزارهای ارتقای سرن، در داده گیری و آزمایش انجام
در مشارکت و ٢ فاز برای آشکارساز طراحی ،CMS آزمایش توسط
پژوهشگران دیگر فعالیت های جمله از مقاالت داوری و اصالح، تهیه،

است. CMS آزمایش در سرن در پژوهشگاه

طیف سنج شبیه سازی نرم افزار توسعۀ و تهیه در همکاری ٣ . ٣
(PPS) پروتون دقیق

Proton Precision Spectrometer) پروتون دقیق طیف سنج
در CMSآزمایش پیشانی ناحیۀ در آشکارسازی (PPS اختصار، به یا
منظور بدین و شده طراحی پروتون ها دقیق اسپکتروسکوپی برای سرن
آزمایش سمت دو هر در زمانی آشکارسازهای و ردیاب آشکارسازهای از
است. شده استفاده پروتونی باریکۀ به نزدیک بسیار ناحیۀ در و CMS
را مرکزی انحصاری فرایندهای مطالعۀ امکان دقیق طیف سنجی این
فرایندها این در می کند. فراهم می شوند ایجاد پروتون ها برخورد از که
تبادل طریق از برهم کنش و می مانند باقی دست نخورده اولیۀ پروتون های
می شود: انجام زیر صورت به بار بدون و رنگ بدون ذرۀ هر یا فوتون

Proton + Proton → Proton + Proton + X

و می شود دیده است CMS که مرکزی آشکارساز در X سیستم که
دو در زمانی و ردیاب آشکارسازهای توسط دست نخورده پروتون های
In-) برخورد نقطۀ متری ٢٠۴-٢١۵ فاصلۀ در آزمایشCMSو سمت
طیف سنج یک PPS می شوند. آشکارسازی (teraction Point
فاصلۀ در و LHC تونل در که مغناطیس هایی از که است مغناطیسی
دارند قرار پروژه این آشکارسازهای و پروتون ها برهم کنش های نقطۀ بین
این در را خود انرژی که را پروتون هایی ترتیب، بدین و می کند استفاده
مسیر و می کنند منحرف پروتون اصلی باریکۀ از داده اند دست از برخورد
توصیف برای نرم افزاری تهیۀ می شود. اندازه گیری قابل پروتون ها این
برای نرم افزاری چارچوب ایجاد و آن، تست آشکارساز، این هندسۀ
دیجیتالی، داده های به خام داده های تبدیل و دیجیتالی داده های تعریف

است. بخش این در پژوهشگاه پژوهشگران فعالیت های اهم از

FCC آینده حلقوی شتابدهندۀ ۴ . ٣

به یا Future Circular Collider) آینده حلقوی شتابدهندۀ
در که است LHC از بعد سرن برنامه های از (FCC اختصار

سال از LHC از حاصل فیزیکی نتایج به بسته و تأیید صورت
تونلی در حلقوی شتابدهندۀ این کرد. خواهد کار به شروع ٢٠۴٠
فاز: ۴ در برخورد برای و می شود ساخته کیلومتر ١٠٠ محیط به
حال در یون ـ یون و الکترون ـ پروتون، الکترون ـ پوزیترون، پروتون ـ پروتون،

می باشد. طراحی

شتابدهنده های و LHC آن در که FCC شتابدهندۀ از نقشه ای
(Proton Synchrotron) PS یعنی LHC از قبل سرن حلقوی
شده، داده نشان نیز (Super Proton Synchrotron) SPS و

است. آمده ۵ شکل در

پروتون ـ پروتون فاز در برخوردی ذرات انرژی بردن باال FCCهدف
تـا درخشنـدگـی میــزان بــردن بـاال و ولــت الکتــرون تــرا ۵٠ تــا

است. الکترون ـ پوزیترون فاز در ١٠٣٧cm−٢s−١

الکترون ترا ١٠٠ تا پروتون ـ پروتون جرم مرکز انرژی که انتخاب این
در که را سنگینی بسیار ذرات تولید امکان شود، برده باال ولت
درخشندگی انتخاب همچنین و می سازد فراهم نمی شدند تولید LHC
دلیل به الکترون ـ پوزیترون فاز در دقیق خیلی اندزه گیری امکان زیاد؛
این به ٢٠١٣ سال از پژوهشگاه می کند. فراهم را باال درخشندگی
فیزیک بخش در مفهومی و اولیه مطالعات در و پیوست سرن در برنامه
در مفهومی های طراحی می کند. همکاری هیگز بوزون و تاپ کوارک
نام که یافته اند انتشار [3-5] مراجع در و رسیدند پایان به ٢٠١٩ سال

می شود. یافت آنها در پژوهشگاه نشانی و

و الکترونی چشمه های راه اندازی و اندازه گیری، طراحی، ۵ . ٣
AWAKE پروژۀ برای پوزیترونی

منظور به بنیادی ذرات فیزیک در پژوهش شد، گفته قبال که همان طور
امروزه جهان، تشکیل دهندۀ بنیادی ذرات بر حاکم فیزیک به دست یابی
مقیاس تا ذرات شتابدهی قابلیت که است برخورددهنده هایی نیازمند
در مانع بزرگترین باشند. داشته را ولت الکترون ترا از باالتر انرژی
تولید در امروزی شتابدهنده های تکنولوژیکی ضعف مهم، این برابر
در امروزه که بوده باال بسیار گرادیان با الکترومغناطیسی میدان های
برخورد منظور به گرادیانی چنین با مانده اند. ثابت ١٠٠MeV/m حد
چندین مرتبۀ از طولی با شتابدهنده هایی به تراالکترون چند حد در ذرات
اما ممکن، غیر نه اگر را آن انجام عمال که بود خواهد نیاز کیلومتر
فعلی و مرسوم روش های تا است الزم این رو از می سازد. دشوار بسیار
فیزیک به روز نیازهای با متناظر اساسی تحول یک دچار ذرات شتابدهی
مطالعات اخیر سال چند طی راستا همین در شوند. بنیادی ذرات
شده شروع جهان سرتاسر در شتابدهنده ها حوزۀ در گسترده ای بنیادی
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آینده حلقوی شتاب دهندۀ نقشۀ .۵ شکل

امواج به کارگیری پایۀ بر نویدبخشی بسیار جایگزین روش نهایت، در و
سنگین ذرات از باریکه ای روش، این در گردید. پیشنهاد پالسمایی
خود انرژی و شده پالسمایی محیط یک وارد پرانرژی پروتون های مانند
پوزیترون های و الکترون ها به پالسمایی امواج برانگیختگی واسطۀ به را
این در شده تولید گرادیان میزان داد. خواهند بعد مرحلۀ در تزریق شونده
دهها که است GeV/m چند مرتبۀ از آزمایش برآوردهای طبق روش
این است. امروزی شتابدهنده های در تولیدشده گرادیان از باالتر برابر
این به کارگیری صورت در آتی شتابدهنده های طول که است معنی بدان
برخورددهنده هایی به دست یابی و شده کوچکتر برابر دهها تا تکنولوژی
نخواهند انتظار از دور نیز معقول ابعاد در تراالکترون چندین انرژی با
عنوان تحت بین المللی آزمایشگاهی پروژۀ یک سرن در این رو از بود.
آزمایش بوتۀ در را روش این قابلیت تنها نه تا خورده کلید AWAKE
اولین واقع در که شتابدهنده ای چنین بر حاکم فیزیک بلکه دهد قرار
کامل جزئیات با می نماید، معرفی را جهان آتی برخورددهنده های نسل
عظیم گام این برداشتن در مشکل بزرگترین این، وجود با شود. درک
باریکه های انتقال و تولید بلکه نیاز مورد پالسمایی امواج تولید نه علمی
می باشد ممکن کیفیت حداکثر با پوزیترونی و الکترونی برخوردی اصلی
است بدیهی نیست. امکان پذیر مرسوم روش های کمک به آن انجام که
و جذب به منجر تنها نه باریکه دو این بیشتر چه هر کیفیت افزایش که
افزایش به بلکه می شود، پالسمایی امواج در ذرات مؤثر کامال شتابدهی
هدف واقع در که انجامید خواهد برخورد نقطۀ در درخشندگی چشمگیر
این ابتدای از این رو از می باشد. دست این از برخورددهنده ای هر نهایی

مد اصلی هدف یک عنوان به شده یاد چشمه های از نوینی طراحی پروژه
برخورددهنده ای چنین نیاز مورد ویژگی های همۀ بتواند که گرفته قرار نظر
و الکترونی چشمه های طراحی فرایند حاضر حال در سازد. برآورده را
بنیادی دانش های پژوهشگاه متخصصان توسط پروژه این پوزیترونی
تأیید مورد و ارائه اولیه طرح های زمینه این در و است انجام حال در
نیاز مورد پارامترهای همۀ به دستیابی طراحی، اولین در گرفت. قرار
و بیشتر هرچه بهینه سازی فرایند اکنون و شد حاصل الکترونی چشمۀ
خطی نامطلوب آثار تلورانس ها، کلیۀ گرفتن نظر در با دقیق تر بررسی
می باشد. جریان در ساخت، اجتناب ناپذیر خطاهای و خطی غیر و
بیشتر هرچه بهینه سازی زمینۀ در الزم تخصصی مطالعات همچنین

است. انجام دست در نیاز مورد پوزیترونی چشمۀ

برای آلوارز شتابدهی ساختار رادیوـ فرکانسی طراحی ۶ . ٣
نیمز پروژۀ در کربن پزشکی شتابدهندۀ

به نسبت پروتون پرانرژی باریکۀ از استفاده فرد به منحصر مزایای
رشد به منجر سرطانی بیماران درمان در رادیوتراپی رایج روش های
در تکنولوژی این به مجهز درمانی مراکز ساخت برای تقاضا چشمگیر
IBA زیمنس، قبیل از شرکت هایی اخیر سال های در است. شده جهان
GSI Helmholtz Centre for) و سرن قبیل از مؤسساتی و

می کنند. فعالیت حوزه این در (Heavy Ion Research

پروتونی، پرانرژی باریکۀ با بیماران درمان فراگیرشدن علی رغم
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به درمان جدید روش های از کربن مانند سنگین تر یون های با درمان
یون های با درمان مشغول حاضر حال در که مراکزی تعداد می آید. شمار
پیشگامان از یکی سرن است. محدود بسیار هستند پروتون از سنگین تر
،٢٠٠٠ سال در است. بوده کربن مثل یون هایی پزشکی مراکز توسعۀ
Proton-) PIMMS پروژۀ در سرن در انجام شده تحقیقات نتیجۀ
موفقیت آمیز ساخت به منجر (Ion Medical Machine Study
باالی هزینه های است. شده اتریش و ایتالیا در یون درمانی ماشین های
فعلی ماشین های ابعاد بودن بزرگ و شتابدهنده، ماشین های ساخت
با درمان سیستم های به بیمارستان ها کردن مجهز راه در موانع جمله از
نیازمند کربن درمانی مراکز تعداد افزایش بنابراین می باشد. کربن یون

است. موجود تکنولوژی در اساسی تغییرات

راه اندازی در سرن اقدام از سال بیست حدود گذشت از پس
حوزۀ به مجدد ورود به تصمیم مرکز این کربن درمانی، ماشین های
باالتر باریکۀ کیفیت با ماشین هایی تولید هدف با پزشکی شتابدهنده های
٢٠١٩ سال در دارد. را اقتصادی تر و کوچک تر ابعاد با حال عین در و
South-East Europe International) SEEIIS همکاری با
در کار به آغاز ،(Institute for Sustainable Technologies
کرد. (Next Ion Medical Machine Study)NIMMS پروژۀ
آهنرباهای ساخت طراحی بهبود (١ دارد: عمده هدف سه پروژه این
انبارش قابلیت با سنکروترونی دایره ای شتابدهندۀ طراحی (٢ ابررسانا؛
فرکانس های در کربن خطی شتابدهندۀ طراحی (٣ باریکه؛ باالی جریان
این با شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ همکاری مگاهرتز. ٧۵٠ حدود
شتابدهندۀ درطراحی مشارکت با ٢٠١٩ سال در ابتدا همان از پروژه

دارد. ادامه و شده شروع دیگر بخش های و کربن خطی

سرن با همکاری مزایای و دستاوردها .۴

در CMSو آزمایش در سرن با بنیادی دانش های پژوهشگاه همکاری
ایران در نوین علم درتاریخ عطفی نقطۀ شک بدون دیگر بخش های
در سرن در بی بدیلی و عظیم علمی همکاری چنین در مشارکت است.
در پژوهش امکان دنیا، کشور ۴٢ از بیش از اول تراز محققان کنار
کرده ایجاد ایرانی پژوهشگران برای را جهان علمی آزمایش بنیادی ترین
که سال ۶۵ از بیش سابقۀ با بین المللی آزمایشگاهی با همکاری است.
نوینی فناوری های و نوبل جایزۀ چندین دریافت به منجر آن کشفیات
دانش انواع ورود زمینۀ تنها نه است، گشته روزمره زندگی وارد که شده
در پژوهش کلی استانداردهای بلکه می کند فراهم کشور به را فناوری و
با پژوهشگاه همکاری می دهد. ارتقاء خود درجۀ باالترین به را کشور
این با و کرده تجربه را زیادی فرودهای و فراز اخیر دهۀ دو در سرن

اشاره آنها از برخی به که است داشته همراه به زیادی دستاوردهای حال،
می شود:

موازی طور به جهان در باال انرژی های و بنیادی ذرات فیزیک علم •
در که حالی در است، بوده پیشرفت درحال تجربی و نظری صورت به
است. یافته توسعه و شده مطرح نظری شکل در فقط علم این ایران
کرد فراهم پژوهشگران برای را فرصت این سرن با پژوهشگاه همکاری

کنند. پژوهش بنیادی ذرات فیزیک مرزهای در که

مشارکت سرن، با همکاری مهم بسیار دستاوردهای دیگر از •
یعنی فیزیک علم کشفیات بزرگترین از یکی در پژوهشگاه محققان
در فیزیک نوبل جایزه اعطای به منجر که است هیگز بوزون مشاهدۀ
Phys. Lett. B مجلۀ در کشف این به مربوط مقالۀ شد. ٢٠١٣ سال
google (براساس ١٨٠٠٠ از بیش ارجاع تعداد با شد منتشر

می باشد. پژوهشگاه مقاله های ارجاع ترین پر از یکی (scholar

در پژوهشگاه محققان نشانی و نام با پژوهشی مقاالت انتشار •
دستاوردهای مهمترین از یکی سرن در CMS آزمایش با همکاری
که مقاله ٩۶٠ از بیش در پژوهشگاه محققان می باشد. سرن با همکاری
غیرمستقیم یا و مستقیم طور به رسیده اند چاپ به معتبر مجالت در همه

بوده اند. سهیم

و آشکارسازها ساخت و تست، طراحی، پروژه های به ورود •
زمینۀ در متخصص انسانی نیروی تربیت و مدرن شتابدهنده های
با همکاری مهم مزایای ازجمله آشکارساز و الکترونیک، شتابدهنده،

است. سرن

مدرن، تجهیزات به ایرانی پژوهشگران برای دسترسی ایجاد •
سطح در شدن شناخته و شدن دیده امکان و خاص مهارت آموزش
برای سرن با همکاری که است امکانی بین المللی علمی جامعۀ

است. نموده ایجاد پژوهشگاه

ایجاد و شتابدهنده ها و تجربی بنیادیِ ذرات فیزیک علم ترویج •
در پژوهشگاه اهداف از کشور دانشگاه های سایر مشارکت برای راهی
فعالیت ها، این گسترش منظور به است. بوده سرن با همکاری طرح
به کشور مؤسسات سایر پژوهشگران اتصال برای زیادی تالش های
راستا، این در است. شده پژوهشگاه طریق از چه و مستقیماً چه سرن
برگزار بین المللی و ملی کارگاه و کنفرانس زیادی تعداد پژوهشگاه
با کشور دانشگاه های دانشجویان از توجهی قابل تعداد و است کرده
عضویت نموده اند. همکاری سرن پروژه های مورد در پژوهشگاه استادان
از نمونه ای ١٣٩٨ سال در CMSآزمایش در اصفهان صنعتی دانشگاه
تربیت شده نیروهای توسط که است حوزه این در پژوهشگاه دستاوردهای
انجام به آن سابقۀ با همکاران و پژوهشگاه کمک و پژوهشگاه توسط
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است نوزادی سرن با اصفهان صنعتی دانشگاه همکاری واقع در رسید.
است. آمده بیرون سرن با پژوهشگاه همکاری دهه دو دل از که

آخر کالم .۵

پروژه های از برخی و CMS آزمایش در سرن با پژوهشگاه همکاری
ارتقای در فوق العاده ای نقش گذشته سال های در شتابدهنده ها به مربوط
در است. داشته علمی رتبه بندی های در کشور و پژوهشگاه جایگاه
علمی همکاری های اهمیت و ارزش متعدد، دالیل به اخیر سال های
است. گرفته قرار توجه مورد پیش از بیش جهان پژوهشگران میان
استفاده علمی، تولیدات کیفیت ارتقای توجه، این انگیزه های جملۀ از
و علمی تولیدات افزایش همکار، نویسندگان مهارت و تخصص از
محقق ١۵٠٠٠ از بیش داشتن با سرن است. جدید ایده های ابداع
توسعۀ و ساخت، تست، طراحی، حال در مختلف آزمایش دهها در که
بی شک که است گنجینه ای می باشند، فیزیک در پژوهش و فناوری
است امید می باشد. آن با ارتباط توسعۀ در نظر هر از پژوهشگاه نفع
شود برده آن از کافی بهرۀ پژوهشگاه خط مشی در بازنگری و توجه با
شایسته ترین به شده، تالش آن برای سال ها که علمی ارتباط این و
امکانات ارتقای و ارتباط، همکاری، تسهیل یابد. ارتقا ممکن شکل
تبدیل سرن در قدرتمند مؤسسه ای به را پژوهشگاه کاری، تجهیزات و
سرن مؤسسۀ با خود همکاری در پژوهشگران اضطراب از و می کند

می کاهد.

قدردانی .۶

در که شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ همکاران تمام از است الزم
انعکاس مقاله این و هستند فعال سرن با همکاری مختلف بخش های
رفیعی خانم سرکار از قدردانی کنم. است آنان تالش های از مختصری
می نمایم. سپاسگزاری کردند، یاری مرا نوشته این تنظیم و تهیه در که
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ذرات استاندارد مدل به کوتاه نگاهی
گالشو ــ  سالم ــ واینبرگ  نظریۀ

ناصح علی ارفعی، حسام الدین

شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ

ناصح علی ارفعی حسام الدین

همه این که چیست استاندارد مدل این پرسید: خسروشاهی استاد روزی
تالش نتیجۀ نوشته این می خواست. کوتاه جواب می گویید. سخن آن از

است. سؤال این به کوتاه پاسخی دادن برای

سال پنجاه حدود شد. متولد الکترومغناطیس نوزدهم، قرن دوم نیمۀ در
عام نسبیت و کوانتومی مکانیک تئوری های کشف با فیزیک بعد،
ساختن در قدم ها اولین آن، از بعد سال پنجاه حدود شد. متحول کامال
مورد در پیش بینی تقارن١ خودبه خودی شکست فرض با استاندارد مدل
(که کوارک ها از هادرون ها شدن ساخته پیشنهاد با همراه هیگز بوزون
سال پنجاه حدود در باز و شد. برداشته شد) خواهند معرفی ادامه در
مدل بنای سنگ آخرین بنیادی، ذرۀ زیادی تعداد کشف از پس بعد،
فیزیک استاندارد مدل شد. کشف نیز هیگز بوزون یعنی استاندارد
می باشد امروز به تا باال انرژی های فیزیک دستاورد مهمترین که ذرات
است. ایستاده پنجاه سال  ها چند این قلۀ بر شگفت آور دقتی با اکنون

استاندارد مدل موضوع

برهم کنش و ساختار دقیق توصیف برای است نظریه ای استاندارد مدل
مرتبۀ حدود فواصلی و اندازه ها در کوچک،  بسیار مقیاس در ذرات
و پروتون مثل ریزی ذرات درون اندازه هایی یعنی زیرهسته ای بزرگی
است کوانتومی میدان نظریۀ استاندارد مدل نظری نوترون.٢چارچوب
از مقاله، این در کنید). مراجعه مقاله انتهای در ریاضی پیوست (به
استفاده ذره ها به مربوط زبان یعنی بیشتر دسترس در مفاهیم و زبان

شد. خواهد پرهیز فنی مفاهیم به توسل از امکان حد در و می شود

ساختار و اجزا

می گیرند: قرار دسته دو در که هستند ذراتی مدل این تشکیل دهندۀ اجزای
آنها از اتم ها، و هسته ها مانند می شود، خوانده ماده آنچه (که فرمیون ها
می شود بدل و رد مدل ذرات بین (که بوزون ها و است) شده تشکیل

فوتون ها). مثل آنهاست، بین برهم کنش عامل و

زاویه ای (تکانۀ اسپین با هستند ذراتی فرمیون ها فرمیون ها:
پاولی طرد اصل در که کوانتومی متعارف واحد در صحیح نیمه ذاتی) 
یک در آنها از یکی از بیش هیچ گاه که معنی بدین می کنند. صدق
١
٢ اسپین با فرمیون هایی با استاندارد مدل در نمی گیرد. قرار حالت
مدل فرمیون های دارد. نظیر پادذرۀ یک فرمیون هر داریم. سروکار
است: گروه دو شامل نسل هر و می گیرند، قرار نسل سه در استاندارد
مستقیماً و وجود آیند به طبیعت در تنهایی به می توانند ( که لپتون ها
فقط (که کوارک ها و آنهاست)  از آشنایی مثال الکترون که شوند آشکار
نوترون و پروتون مثل پیوندی حالت های و دیگر کوارک های با همراه
لپتون دو و کوارک دو دارای نسل سه این از یک هر می گردند). ظاهر

است. آمده بعد صفحۀ جدول در که است

آن با جهان که حالتی برای است حاکم سیستم دینامیک بر که تقارنی یعنی .١
باشد. شده شکسته می شود توصیف

پایبندند، آن به فیزیکدان ها که ، (reductionist) گرایانه فروکاست نگاه با .٢
است. مقیاس کوچک  برهم کنش های این از برآمده بزرگ تر ابعاد در ماده ساختار
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می دهد. تشکیل را ما ملموس جهان که هستند اول نسل به متعلق ذرات سبک ترین که کنید توجه استاندارد: مدل فرمیون های

ذرات و اول اند نسل به متعلق ذرات، این پایدارترین و سبک ترین
ذرات می دهند. تشکیل را سوم و دوم نسل های ناپایدارتر و سنگین تر
پایدار مواد همۀ نتیجه در و می کنند واپاشی سبک تر ذرات به سنگین تر
ذرات از می بینیم،  اکناف و اطراف در که ماده ای همۀ یعنی طبیعت، در
نوترون و پروتون خود که پایین کوارک و باال الکترون، کوارک اول، نسل

است. شده تشکیل می سازند، را

بر و می شود خوانده رنگ بارِ که خاصیتی اند دارای کوارک ها
شرکت قوی برهم کنش در آن واسطۀ به کوارک ها و است نوع سه
حالت های در فقط را کوارک ها که رنگ محبوس شدگی پدیدۀ می کنند.
برهم کنش همین نتیجۀ می سازد، ظاهر پروتون مثل ویژه ای پیوندی
شوند تولید رنگ بار بدون ذراتی فقط که می گردد باعث و است قوی
یا و (مزون ها) کوارک پاد و کوارک یک شامل که هادرون ها نام به
بار دارای همچنین کوارک ها می باشند. (باریون ها) کوارک سه شامل
مجرد فضای در ولی اسپین شبیه (خاصیتی ایزواسپین و الکتریکی
برهم کنش در آنها داشتن واسطۀ به که می باشند ضعیف ذرات) حاالت
حمل رنگ بار لپتون ها می کنند. شرکت نیز ضعیف و الکترومغناطیسی
نمی کنند حمل هم الکتریکی بار حتی نوترینوها خانواده این در و نمی کنند
می شود تعیین ضعیف برهم کنش واسطۀ به فقط آنها دینامیک نتیجه در و
لپتون سه مقابل، نقطۀ در می کند. دشوار بسیار را آنها تشخیص که
در نتیجه در و دارند بارالکتریکی تاو) و میوئون، (الکترون، باقیمانده

می کنند. شرکت نیز الکترومغناطیسی برهم کنش

مدل صحیح، در اسپین با هستند ذراتی بوزون ها بوزون ها:
معنی بدین نمی کنند پیروی پاولی طرد اصل از که یک، و صفر استاندارد
بوزون ها گیرند. قرار حالت یک در می توانند نیز آنها از یکی از بیش که
متفاوت نسل های در که فرمیون ها خالف بر . هستند خود پادذره خود
با بوزون های می شوند. متجلی بار یک فقط بوزون ها می شوند، ظاهر
می خوانیم برداری بوزون های را تاست) ١٢ تعدادشان (که ١ اسپین
آن کشف که است هیگز مشهور بوزونِ همان صفر اسپین با بوزونِ و
ما دانش در عطفی نقطۀ صورت به و کرد پا بر فراوان صدای و سر
می آیند وجود به طبیعت در بوزون ها چند هر درآمد. هستی جهان از
و فعل ایجاد بارزشان و مهم خاصیت اما می کنند آشکار را خود و
برهم کنش مثال فرمیون هاست. به ویژه و ذرات بین هم کنش بر یا انفعال
می آید. وجود به باردار ذرۀ دو بین فوتون تبادل از الکترومغناطیسی
ما اطراف جهان در عظیمی نقش فوتون به ویژه و برداری بوزون های
جهان و می شوند ترکیب هم با هستند، اتم ها اینکه می کنند. ایفا
آن مرکز به و ایستاده ایم زمین روی اینکه می سازند، را ماکروسکوپی
این تبادل مدیون را همه نمی شویم رد دیوار از اینکه و نمی شویم جذب
برداری بوزون های از هستیم. فوتون یعنی جرم، بدون برداری بوزون
مانند که آنها از گروهی می آید، زیر در خواصشان از کمی و نام که دیگر
و هستک ها تشکیل و کوارک ها بین پیوند ایجاد در بی جرم اند، فوتون
در جرم اند دارای که آنهایی و دارند نقش هسته ها تولید آن دنبال به
به که اکتیو رادیو پدیدۀ مثل ــ دارند نقش سبکتر ذرات به آنها واپاشی

است. یافته راه ما زندگی به محدود طور
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می پردازیم. جرم بدون بوزون هایی به اول بوزون ها این توصیف در
دنیای از الینفک جزیی الکترومغناطیس، پیا م رسان نورِ همان یا فوتون
۵٠ منفی توان به ١٠ از (کمتر باالیی بسیار دقت با جرمش ماست.
اشعۀ مرئی، نور چون گوناگون صورت های به است. صفر گرم)  کیلو

می گردد. متجلی رادیویی امواج و گاما اشعۀ ایکس،

ذراتی بین الکترومغناطیسی متعارف برهم کنش گفتیم که همان طور
عامل فوتون و می گیرد سرچشمه فوتون تبادل از دارند، الکتریکی بار که
حاصل آن از چه آن هر و اتم هاست تشکیل و پروتون و الکترون پیوند

شود.

عامل هستند، گلوئون ها جرم بدون بوزون های از دیگر دستۀ
بین پیوند باعث تاست؛ ٨ تعدادشان و کوارک ها بین برهم کنش
و می نامیم هادرون را آنها که سنگین اند ذرات تشکیل و کوارک ها
و ناپایدارند پروتون همین به جز همه دارد. قرار پروتون آنها رأس در
که را نوترون البته می شوند. تبدیل پروتون به نهایت در و وامی پاشند
نداشتن خاطر به هسته درون در ولی است ناپایدار هم می شناسید همه
پادرنگ و رنگ بار گلوئون ها می ماند. پایدار واپاشی برای کافی انرژی
و فعل اصلی عامل که است آن خاطر به و می کنند حمل خود با را
تنهایی به هم گلوئون ها کوارک ها، همانند هستند. کوارک ها انفعال
از یکی می گزینند. منزل هادرون ها درون در فقط و نمی کنند زندگی
حالتی می توان آیا که است این استاندارد مدل و ذرات فیزیک مجهوالت
باشد شده تشکیل گلوئون ها از تنها که داشت را ذره ای یا مجموعه از
از نیست. روشن هنوز باشد؟ نشده جایگزیده آن درون کوارکی هیچ و
عبارتی به یا ندارند! کاری گلوئون ها با بی رنگ اند لپتون ها که آنجایی
درون کوارک های بیشتر، روشنی برای است. صفر رنگشان بار فنی تر

داده ایم. نمایش زیر در را پروتون

پایین. کوارک یک و باال کوارک دو است، شده تشکیل کوارک سه از پروتون
نیستند. هم رنگ کوارکی دو هیچ

و W+ هستند: تا سه استاندارد مدل جرم دار برداری بوزون های
پیداست عالمتشان از که دارند هم الکتریکی بار Wها .Z ذرۀ و W−

فوتون مانند و است خنثی W از سنگین تر کمی Z یکدیگرند. پادذرۀ و
نود تقریباً Z جرم و برابر هشتاد حدود Wها جرم است. خویش پادذرۀ
است. ذرات آرام واپاشی در آنها اصلی نقش است. پروتون جرم برابر
طریق از برهم کنش غالباً آنها عامل که وامی پاشند سریع ذرات برخی
و میوئون نوترینوی و W تابش واسطۀ به میوئون مثال رنگ هاست.
بین از کامال الکترون پادنوترینوی و الکترون به W تبدیل آن از پس
می کشد. طول میکروثانیه چند حدود در که آرام واپاشی ای می رود،
میوئون نوترینو یک الکترون، یک شامل سبک تر ذراتی نهایی، حاصل
خالصه زیر تصویر در کلمات این است. الکترون پادنوترینوی یک و
پدیده هایی چنین الزم) حداقلی عناصر معنای (به آجرهای است. شده

می شود. داده نشان می آید ادامه در که فاینمن دیاگرام های در

رخ ثانیه ٢٫١٩۶١٠(٢٢)٩٨١١−۶
در میانگین طور به که میوئون واپاشی

است. طوالنی زمانی و آرام پدیده ای ذرات، فیزیک مقیاس در می دهد.

سال ها که همان است، هیگز بوزون نظریه این سازندۀ عنصر آخرین
دالر! میلیارد چند کردیم! هزینه ها دیدارش برای و بودیم منتظرش
سال در باالخره و ماه! کرۀ دیدار از گرانتر بشر. تاریخ دیدار گرانترین
یا ندارد اسپین هیگز شد. روشن دوست دیدار به دیده میالدی ٢٠١٠
و گونه دو هر از دیگر ذرات با است. صفر اسپینش دیگر کالمی به
جهان زمینۀ در که دیگر ذرات خالف بر و دارد. برهم کنش خودش با
حضوری جا همه ندارند،  کوانتومی افت وخیز صورت به جز به حضوری
پر را عالم همۀ که هیگز است. کرده پر را دریا که آبی همچون دارد فراگیر
مقاومت این که می آفریند مقاومتی ذرات همۀ راه سر بر آب مانند کرده
وجود جرم، ایجاد عامل واقع در می شود. نمایان ذرات جرم صورت به
مهمترین این است. آن از دنیا شدن پر و هیگز ذرۀ همین نابدیهی
چون می دهد جرم هم خودش به که است این جالب است. خاصیتش
مقاومت دریا همین سوی از کند حرکت دریا این در آن از مقداری وقتی
فوتون که جاست این جالب می آید. در جرمش صورت به که می بیند
از مقاومتی رو این از و است شفاف برایش نمی یابد،  در را دریا این
نوترینو ها استاندارد مدل در می ماند. بی جرم و نمی کند حس آن جانب
این آخر بخش در ما. روی پیش است معضلی خود که بی جرم اند هم
بعد صفحۀ در می گوییم. آن از هم کمی می پردازد چالش ها به که نوشته

است. آمده تصویر می کشد به را مدل عناصر همه که شکلی
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ذرات همۀ اینجا در است. شده طراحی مندلیف جدول شبیه جدول این
همه با و بوده گرانشی برهم کنش عامل که گراویتون به عالوۀ را استاندارد مدل

آورده ایم. نیست، نظریه این از قسمتی ولی دارد برهم کنش

و الگرانژی استاندارد: مدل ریاضی ساختار و دقیق توصیف
فاینمن نمودارهای

بلکه نیست کاتوره ای دلبخواه اعداد و ساختار شمردیم بر باال در که آنچه
دارد. ریشه شناسیمش می پیمانه ای تقارن عنوان به که عمیق نظمی در
است گرفته شکل آن بر استاندارد مدل دقیق تدوین که بستری عالوه به

کوانتومی. دینامیک با همراه موضعی و نسبیتی است میدانی نظریۀ

به را استاندارد مدل هم از جدا واینبرگ، و گالشو عبدالسالم،
تقارن های از  مجموعه ای اعمال با دقیقی و زیبا اما ساده بسیار صورت
کنار در شود). مراجعه ریاضی پیوست (به کردند تدوین خاص پیمانه ای
تقارن های شامل که هم پوانکاره سرتاسری تقارن موضعی،  تقارن های آن
سیستم انتخاب تحت ناوردایی و چرخش زمان، و فضا در انتقال آشنای
آن است. نظریه بر می شود)،حاکم خالصه نسبیتی کلمه در (که مرجع
را پیوسته گروه ساختار ریاضی دید از که داخلی، یا موضعی تقارن های

از، عبارت اند پیمانه ای تقارن های دقیق تر زبان به دارند، 

SU(٣)× SU(٢)× U(١).

را قوی برهم کنش یا رنگ برهم کنش SU(٣) عبارت این در
SU(٢) می کند. درگیر را گلوئون ها و کوارک ها که می کند نمایندگی
ترکیب با و است مربوط Wها به که را ضعیف برهم کنش از قسمتی
مربوط U(١) الکترومغناطیس و Z به که را قسمتی آنها از قسمتی
مختلف نمایش های در موجود ذرات یا میدان ها واقع در می سازد. است
تقارن ها، این گرفتن نظر در با می گیرند. قرار تقارنی گروه های این
داشت خواهد زیادی پارامترهای نوشت می توان که الگرانژی کلی ترین
پارامترها این شوند. تعیین آزمایش با بایستی آنها عددی مقدار که
تا)، ٣) فرمیون ها با تقارنی گروه از فاکتور هر برهم کنش شدت شامل
شدت و تا) ٩) لپتون ها و کوارک ها از یک هر با هیگز برهم کنش شدت

دیگر زبانی به یا تقارن شکست مقیاس و خودش با هیگز برهم کنش
پارامتر ۴ همچنین می باشند. تا) ٢) Z و W با هیگز برهم کنش شدت
این در آن بحث که می گردد بر آنها اختالط و نسل ها بین رابطۀ به دیگر
مربوط هیگز به آن تای ١۵ که پارامتر ١٨ هم روی نمی گنجد. مختصر
پارامترهای می کند. آشکار را موجود این از ما کم اطالعات میزان و اند
پادذرات نبودِ و ذرات بودِ توضیح در شاید که می شوند وارد هم دیگری
بخش در که می طلبد را عمیقتری توضیح پارامتر همه این آیند. کار به

کرد. خواهیم اشاره آن به می پردازیم چالش ها به که آخر

استاندارد مدل الگرانژی فرمول بندی در پارامترها این همۀ دادن جا
وجود، این با کرد. خواهد پر را صفحه چندین فشرده صورت به حتی
در مجرد صورت به نظریه موجودات که آن از فشرده ای بسیار نسخۀ
در موجود یک شکل به تانسور و بردار نمایش ( مانند شوند گرفته نظر
می آید در دسترسی قابل و ساده صورت به آنها)  مؤلفه ای نمایش مقابل
و ب سایت از شده (برگرفته کرد مشاهده زیر تصویر در را آن می توان که

سرن).

فشرده صورت به استاندارد مدل الگرانژی

شود) مراجعه ریاضی پیوست (به

ذرات که کوانتومی اند میدان های الگرانژی این اساسی عناصر
واقع در می باشند. میدان ها این برانگیختگی های واقع در بنیادی
امواج همین کوانتومی بروز ذرات برآید، آب بر که موجی همچون
میدان های از یکی شده کوانتیده برانگیختگی مثال برای هستند.
دیاگرام های الگرانژی، داشتن دست در با است. الکترون فرمیونی
ریاضی عبارات آن جای و ذرات اند برهم کنش تصویری نمایش  فاینمن
این مختلف فرم های و است ذره یک به مربوط خط هر می گیرند. را
با همراه مختلف ذرات می باشد. ذرات مختلف انواع به مربوط خطوط
داده نمایش زیر شکل در استاندارد مدل اساسی برهم کنش های انواع
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اتفاقی نوع هر آنها مناسب ترکیب و گذاشتن هم کنار در با که شده اند
بود. خواهد تصویری صورت به توصیف قابل مدل این در

چهار و سه ذره ای برهم کنش های است آمده تصویر این در که فاینمن دیاگرام های
نظریه اند الزم) حداقلی (عناصر عملی آجرهای که را استاندارد مدل در ذره ای
موجودات این ریاضی خواص ذکر از کالم اطالۀ از پرهیز برای می دهد. نشان

است). آمده ریاضی پیوست در کوتاه چند هر (توضیحی کرده ایم خودداری

و باال بسیط عناصر از پیچیده تر دیاگرام های این ساختن با
را حادثه ای هر احتمال می توان الگرانژی از مستخرج دستورالعملی
مانند است. کوانتومی نظریه های در اصلی منظور که نمود محاسبه
برهم  کنش ها می دهد. نشان را میوئون واپاشی که قبل صفحۀ در شکلی

شد ه اند. خالصه زیر شکل در استاندارد مدل مختلف عناصر بین

واصل خطوط شده اند. داده نشان شکل این در استاندارد مدل مختلف ذرات
آنهاست. بین برهم کنش وجود نشان دهندۀ آنها بین

دستاورد

بدیع تصویر این طراحی و ساختن تب وتاب در فیزیکدانان که زمان آن
هنوز هم عناصر از برخی ولی می شناختند را عناصرش از تعدادی بودند،
افسون، کوارک های ،W و Z ذرات مانند بودند، نشده دیده آزمایش در
عناصرِ این از غیر به هیگز. ذرۀ همه از مهمتر و تاو لپتون و ته و سر
تقریباً و طبیعی طور به که موجودات این برهم کنش خاطر به ساختاری
در ماده رفتار مورد در هم مهمی پیش بینی های می یابند، حضور یکتایی
به پرداختن مجال که داد رخ باال خیلی انرژی های یا کوتاه بسیار فواصل
براساس کرد. اشاره می توان اساسی مورد یک به ولی نیست آنها همۀ
فاصله از تابعی کولن ثابت مثل برهم کنش ها شدت مدل، این پیش بینی
ثابت عددی انتظار برخالف برهم کنش شدت نتیجه در است. انرژی یا
وابسته فاصله شان به الکترون ها بار که انگار می کند، تغییر و نیست
(running coupling) دوان جفتیدگی را آن باید نتیجه، در و باشد.
افزایش با ،α اتمی، ظریف ثابت آن معادل یا کولن ثابت مثال نامید.
متعارف انرژی در که ،αs قوی، برهم کنش ثابت و می یابد افزایش انرژی
می یابد کاهش انرژی افزایش با است یک حدود در و بزرگ هسته ای
قدرت کاهش این شوند. امکان پذیر اختاللی محاسبات که قسمی به
در همه اینها می خوانند. مجانبی آزادی را انرژی افزایش با برهم کنش
پیوستند شده مشاهده واقعیتِ به سرن در هادرونی بزرگ برخورددهندۀ
تمام شده اند. تبدیل روزمره و پذیرفته شده مطالب از جزئی به حاال و
تدریج به بودند، نشده دیده نظریه تدوین زمان در که هم دیگر ذرات
و ١٩٧۵ سال در تاو لپتون ،١٩٧۴ در افسون کوارک شدند: یافته
در سر کوارک و ١٩٧٧ در ته کوارک ،٢٠٠٠ سال در آن نظیر نوترینوی
همچنین .٢٠١٠ در هیگز ذرۀ باالخره و ١٩٨٣ در Z و W ،١٩٩۵
از بهتر دقتی با را الکترون جمله از ذرات خصوصیات استاندارد مدل
در آن با سازگار و مشابه دقتی با که می دهد دست به بیلیون در یک
با را الکترون مغناطیسی گشتاور مثال) می شود مشاهده نیز آزمایش
و می آوریم دست به ٠٫٠٠١١۵٩۶۵٢١٨١۶۴٣(٧٣۴) برابر محاسبۀ
بشمارید!). را ارقام خودتان ٠٫٠٠١١۵٩۶۵(٢٨)٢١٨٠٧٣ آزمایش در

کیهان شناسی استاندارد مدل با همراه ذرات استاندارد مدل عالوه به
و مهبانگ جریان در مندلیف تناوبی جدول عناصر تولید چگونگی

می دهد. دست به شگرف دقتی با را ستاره ها عمر طول همچنین

نوبل جوائز اعطای به منجر که است بسیار نظریه این توفیقات
شده اکتشافات این شاخص آزمایشگران و نظریه پردازان به متعددی
نظریه این البته نمی گنجد. مختصر این در آنها به پرداختن و است
است. یادداشت این پایانی موضوع که دارد هم کم چندان نه مشکالتی
افزایش را آن دقت که هستیم آن دنبال به روزانه سرن آزمایشگاه در
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آن کمبودهای و مشکالت شاید تا بیابیم آن ورای به روزنه ای تا دهیم
حد از بیش مدل ظاهراً نیافته ایم. روزنه ای هیچ تاکنون کنیم. رفع را

باشد؟ چنین باید چرا است! اعتماد قابل و دقیق انتظار

چالش ها

دقت و حیرت انگیز پیش بینی قدرت وجود با استاندارد مدل
مواجه نیز متعددی اساسی سؤاالت و چالش ها با خارق العاده اش،
برای هوشمندانه و واحد توصیف یک اینکه وجود با مثال، برای است.
در توصیف این اما می کند فراهم طبیعت بنیادی ذرات بین برهم کنش
مدل این است. هستی عالم از درصد ۵ حدود به مربوط فقط واقع
٧٠ حدود که تاریک انرژی و درصد ٢۵ حدود که تاریک مادۀ مورد در
توصیف برای ندارد. توضیحی می کنند توصیف را عالم باقیماندۀ درصد
ذرات استاندارد مدل از فراتر مدلی به هستی عالم از بزرگ قسمت این

داریم. نیاز

غم انگیز آزمایش ها توصیف برای ورودی عدد بیست حدود به نیاز
دلچسب که کنیم اذعان ناچاریم اما ندارد منطقی مشکلی چند هر و است
و کنیم!) کشف (یا بسازیم بنیادی تر نظریه ای بتوانیم اگر شاید نیست.
نماییم مربوط هم به یا دهیم نسبت عمیق تر خواصی به را اعداد این
روی پیش در چالشی خود هم این حال هر به بود. خواهد خوشایندتر

است. نظریه پردازان

است. نوترینوهایش به مربوط استاندارد مدل برای دیگر چالش
اما هستند. جرم بدون فوتون ها همانند استاندارد مدل نوترینوهای
یکدیگر به می توانند می کنند حرکت وقتی ذرات این که کرده ایم کشف
جرم دار ذراتی آنها که است امکان پذیر صورتی در تنها این شوند. تبدیل
آمده دست به جرم شان برای هم باال و پایین حدهای و تخمین باشند.

ندارد. برایش توضیحی متعارفش قالب در استاندارد مدل که است

ذره ای وقت هر که می شود نمایان نکته این به توجه با بعدی چالش
هادرونی بزرگ شتاب دهندۀ در ذرات برخورد در مثال برای شود، تولید
نیز ذره آن پادذرۀ معمول طور به دیگر، ذرۀ به ذره ای واپاشی در یا
پادذرات و ذرات تعداد وقتی می شود. داستان وارد برابر احتمالی با
دنیای معلوم قرار از اما کرد. خواهند محو را همدیگر آنها باشد مساوی
استاندارد مدل است. شده غالب ماده آن، در و نیست این گونه ما
در گفتن برای حرفی هم باز و نیست قائل پادماده و ماده بین تبعیضی
داریم. نیاز استاندارد مدل از فراتر مدلی به نتیجه در و ندارد مورد این

جرم است. هیگز بوزون به مربوط استاندارد مدل بعدی چالش

قاعدتاً فاینمن، دیاگرام های در فرمیونی حلقۀ وجود براثر هیگز بوزون
تا بی خبریم، جزئیاتش از که باالتر بسیار انرژی های فیزیک خاطر به
باید پالنک) مقیاس مثال) پدیده ها آن مقیاس مرتبۀ از بزرگی مقادیر
جرم برای متفاوتی بسیار بسیار مقدار آزمایشگاه، در اما شود. تصحیح
با دقیقی تنظیم که است فهم قابل صورتی در تنها که می کنیم مشاهده آن
می رسد. نظر به عجیب بسیار البته که باشد افتاده اتفاق ٣−١٠۴ دقت
فاصلۀ آن دیگر نمود که است، مراتب سلسله مشکل همان مشکل این
هفده حدود در پالنک مقیاس با ضعیف تقارن شکست مقیاس زیاد
حدود در تقارن شکست مقیاس انرژی، (برحسب است. بزرگی مرتبۀ
کوانتومی خواص که آنجا پالنک، مقیاس و ولت الکترون گیگا ١٠٠

است). ولت الکترون گیگا ١٠١٩ حدود در می نماید رخ

شدت رانش پدیدۀ به اگر عظیم: بس و دیگر چالشی حاال اما
انرژی حدود در که دید خواهیم کنیم نگاه بیشتری دقت با برهم کنش
به رسیدن راه میانۀ در پروتون،  جرم برابر میلیارد میلیون یک معادل
یک برهم کنش سه هر شود، آشکار گرانش کوانتومی اثرهای که جا آن
نیست. میسر یکدیگر از آنها تشخیص دیگر آن از پس و می شوند اندازه
جدید نظریۀ باید بعد به آن از مطمئنا می شوند. «یکی» دیگر کالمی به
را گرانش باید نظریه این آیا کنیم. حاکم را است فراگیرتر که دیگری
باید که می کنیم گمان ما بگیرد؟ در هم دارد متفاوت بسیار طبیعتی که
سخنی امروزمان دانش با نیافته ایم دست آن به تا ولی باشد چنین این
نظریه ای به رسیدن برای جدال جاه طلبی، این گفت. نمی توان قاطع
نوزده توان به ده حدود فواصلی تا کیهانی مقیاس های از فراگیر اینچنین
تقارن معنی از (تعمیمی ابرتقارن حوزۀ محققان پروتون، از کوچک  تر بار
ریسمان نظریۀ و دربرمی گیرد.) را فرمونی و بوزونی ذرات همزمان که
به امیدوار نیرو، چهار هر به بخشیدن وحدت برای یکدیگر کنار در را

است. داشته نگه آینده

مجموعه ای برای جواب نداشتن و چالش ها این تمام وجود با اما
این تا استاندارد مدل که کرد یادآوری باید هم باز اساسی، سؤاالت از
که می باشد هستی عالم توصیف برای ارائه شده مدل دقیق ترین زمان
آزمایشگاه های دقیق ترین و بهترین در اعشار رقم ده از بیش دقتی با
مدل چنین باید چرا است. آمده بیرون سربلند و شده راستی آزمایی دنیا
حیطۀ بتواند شمردیم، بر را برخی که کمبودهایش، علیرغم که دقیقی
متر ١٠٢۶ تا ٢٠−١٠ از یعنی بزرگی مرتبۀ چهل وشش عالم،  از وسیعی
انحرافی شگفتی، با باشیم قادر که آن جالبتر شاید آن از کند؟ توصیف را
بیابیم کیهانی مشاهدات یا آزمایشگاه در را استاندارد مدل از معنادار
بی وقفه تالشی بود. خواهد فیزیک در دیگر انقالبی سرآغاز خود این که
■ است. جریان در آن به دستیابی برای
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ریاضی پیوست

دهیم. توضیح می شوند وارد استاندارد مدل ریاضیات در که را اساسی مفاهیمی می کنیم تالش پیوست این در
مورد ابزارهای با که کسی برای کامل فرمول بندی ارائۀ و عمیقشان معانی شکافتن مفاهیم، این توضیح
مجلۀ یک فضای در که است آن از بیشتر مراتب به صفحاتی نیازمند نیست آشنا فیزیکی نظریات در استفاده
آوردیم. ضمیمه این در می گنجد مختصر شرح یک در که اندازه آن و کردیم خطر وجود این با بگنجد. خبری

افتد. قبول چه تا
کردن بهینه اساس بر فیزیکی نظریه های بیشتر مانند نیز ذرات فیزیک استاندارد مدل دینامیک
جمله از میدان نظریه های در کنش می شود. بنا می نامیم کنش را آن که فیزیکی متغیرهای از تابعی
معموال است. توجه مورد که مکان و زمان از ناحیه ای روی بر است انتگرالی صورت به استاندارد، مدل
تابعی خود دارد، نام الگرانژی چگالی که انتگرالده مکان. فضای تمام و پایان و آغاز زمان دو بین
باالتر) مشتقات ندرت به و اول مشتقات (اکثراً پاره ای مشتقات و فیزیکی میدان های از موضعی است
هستند. دو مرتبۀ از حداکثر که پاره  ای اند دیفرانسیل معادالت کنش این بهینه سازیِ حاصل آنها. مکانی و زمانی

S =

∫
d۴xL (ϕi(x), ∂µϕi)

فرمیون ها، استاندارد، مدل در که میدان هایی مانند مطرح اند. نظریه در که هستند میدان هایی {ϕi}ها آن در که
می گذرد! مدل این در آنچه اما و نظرند. مورد بوزون ها و

SU(٣) × SU(٢) × U(١) پیمانه ای تبدیالت تحت مشتقاتشان و میدان ها از تابعی صورت به L استاندارد مدل الگرانژی چگالی
عبارتی به است، eiθ واحد مطلق قدر با مختلط اعداد یعنی یک بعدی، یکانی مختلط ماتریس های از مجموعه ای U(١) گروه ناورداست.
اگر است، بعدی N یکانی مختلط ماتریس های گروه SU(N) می شود. توصیف θ حقیقی پارامتر با که مختلط صفحۀ در واحد دایرۀ همان دیگر،
تقارن گروه اثر مقابل در را میدان ها رفتار زیر، در است. (غیرآبلی) ناجابه جایی گروهی که ،detU = ١ و U † = U−١ داریم: U ∈ SU(N)

می شکافیم. SU(٣) تحت را رفتارها سپس می پردازیم. SU(٢)×U(١) تحت میدان ها رفتار به ابتدا می آوریم. SU(٣)×SU(٢)×U(١)

SU(٢)× U(١) تحت رفتار الف:

آن تحت و می کنند اتخاذ SU(٢)×U(١) گروه جبر در را خود مقادیر و دارند را گروه هموستار نقش Gµ و ،Bµ ،Wµ برداری میدان های .١
می شوند: تبدیل زیر شکل به غیرخطی صورت به تبدیالت

Wµ → UWµU
† − (٢i/g٢)U∂µU

†, Wµν = UWµνU
†

Bµ → Bµ + (٢ + g١)∂µθ, Bµν = Bµν , ϕ → eiθUϕ
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تحت میدان ها این (٢)SUاند. و U(١) برهم کنش قدرت دیگر زبانی به و جفتیدگی ضرایب g٢ و g١.e
iθ ∈ U(١) و U ∈ SU(٢) که

می مانند. باقی الیتغیر و هستند خنثی SU(٣)

می مانند. ناوردا و بی تفاوت اند SU(٢)× U(١) تبدیالت به نسبت و می گیرند SU(٣) جبر در را خود مقادیر Gµ گلوئون، میدان های

از را راستگرد و چپگرد فرمیون های ناچاریم SU(٢)× U(١) تحت رفتارشان توصیف برای است. پیچیده تر کمی فرمیونی میدان های رفتار .٢
می کنند حمل خود با را گروه این از یک بعدی نمایشی راستگردها آن. خالف در چپگردها و حرکتشان راستای در راستگردها اسپین کنیم: جدا هم

دارند: خود با را SU(٢) از دوبعدی نمایشی چپگردها که حالی در

(
νL
eL

)
→ eiθU

(
νL
eL

)
,

(
uL
dL

)
→ e−iθ/٣U

(
uL
dL

)
,

νR → νR, UR → e−۴iθ/٣uR,

eR → e٢iθeR, dR → e٢iθ/٣dR.

می یابند. در را U(١) ولی هستند خنثی برهم کنش ها SU(٢) قسمت به نسبت راستگرد فرمیون های که است ذکر شایان

SU(٣) تحت رفتار ب.

که Gµ گلوئون، میدان های ولی هستند، خنثی آن تحت و ندارند کاری آن به نمی بینند، را تقارن از بخش این Bµ و Wµ برداری میدان های
دارند: را SU(٣) گلوئون، گروه الحاقی نمایش آنها خطی قسمت عالوه به دارند؛ غیرخطی رفتاری می گیرند، SU(٣) جبر در خودرا مقادیر

Gµ → VGµV
† − i/gV ∂µV

†, Gµν → VGµνV
†,

در که است کمیتی و دارد ویژه اهمیت میدان نظریۀ در Gµν میدان شدت که آنجایی از است. SU(٣) برهم کنش شدت g و ،V ∈ SU(٣) که
نوشته ایم. است، الحاقی تبدیل صورت به که هم را آن تبدیل دارد اساسی نقشی الگرانژی چگالی ساخت

می شوند. تبدیل یکسان دو هر و ندارد کاری دست ر   سانی شان به SU(٢)×U(١) تحت رفتارشان خالف بر SU(٣) تحت فرمیون ها رفتار اما
رفتار زیر صورت به چپگرد چه و راستگرد چه کوارک ها، می مانند. ناوردا آن تحت و نمی بینند را SU(٣) لپتون ها که است جالب باز میان این در

می کنند:

uL → V uL, dL → V dL, uR → V uR, dR → V dR.

صورت به U(١) تحت و دارد دوبعدی مختلط نمایش SU(٢) تحت نمی بیند. را SU(٣) قسمت میدان، این هیگز: میدان رفتار اما و
می نویسند: زیر شکل به را آن معموال می شود. تبدیل ϕ → eiθϕ

ϕ =

(
ϕ+

ϕ٠

)
.

قهوه فنجان بر موجز صورتی به که همان بنویسم، را ذکرشده تبدیالت تحت ناوردا حداقلی الگرانژیِ می توانیم می دانستیم، را میدان ها رفتار که حال
بود. بسته نقش تصویر در

L = −١
۴
BµνB

µν − ١
٨
tr(WµνW

µν)− ١
٢
tr(GµνG

µν) مربوطه: میدان های دینامیک برای SU(٣) و ،SU(٢) ،U(١) پیمانه ای عبارت

+ (ν̄L, ēL)σ̃
µiDµ

(
νL
eL

)
+ ēRσ

µiDµeR + ν̄Rσ
µiDµνR + (h.c.) لپتون ها: دینامیکی عبارت

−
√

٢
v

[
(ν̄L, ēL)ϕM

eeR + ēRM̄
eϕ̄

(
νL
eL

)]
هیگز: میدان با آنها برهم کنشی جملۀ یا تاو میوئو ن ها، الکترون، جرمی عبارت
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−
√

٢
v

[
(−ēL, ν̄L)ϕ

∗MννR + ν̄RM̄
νϕT

(
−eL
νL

)]
نوترینو: جرمی عبارت

+ (ūL, d̄L)σ̃
µiDµ

(
uL
dL

)
+ ūRσ

µiDµuR + d̄RσµiDµdR + (h.c.) کوارک ها: دینامیکی عبارت

−
√

٢
v

[
(ūLd̄L)ϕM

ddR + d̄RM̄
dϕ̄

(
uL
dL

)]
اول: نسل پایین و باال کوارک های برای جرمی نوعی عبارت

−
√

٢
v

[
(−d̄L, ūL)ϕ

∗MuuR + ūRM̄
uϕT

(
−dL
uL

)]
داریم): مشابهی عبارات دیگر نسل دو (برای

+ (Dµϕ)D
µϕ−m٢

h[ϕ̄ϕ− v٢/٢[٢/٢v٢. هیگز: دینامیک و جرمی عبارت

پیمانه ای هموردای مشتق عملگرهای و ،Ψ̄ = (h.c.)Ψ† = (Ψ∗)T است، پیشین عبارت های هرمیتی مزدوج معنای به (h.c.) اینجا در
می شوند: بیان زیر صورت به

Dµ

(
νL
eL

)
=

[
∂µ − ig١

٢
Bµ +

ig٢

٢
Wµ

](
νL
eL

)
,

µ

(
uL
dL

)
=

[
∂µ +

ig١

۶
Bµ +

ig٢

٢
Wµ + igGµ

](
uL
dL

)
,

DµνR = ∂µνR,

DµeR = [∂µ − ig١Bµ]eR,

DµuR =

[
∂µ +

٢ig١

٣
Bµ + igGµ

]
uR,

DµdR =

[
∂µ − ig١

٣
Bµ + igGµ

]
dR,

Dµϕ =

[
∂µ +

ig١

٢
Bµ +

ig٢

٢
Wµ

]
ϕ.

را پیمانه ای ناورداست، SU(٢) پیمانه ای تبدیل تحت L که آنجایی از است. مؤلفه ای ٢ مختلط هیگز میدان ϕ آمد، باال در که چنان آن
شود: نوشته زیر صورت به ϕ که نمود انتخاب شکلی به می توان

ϕT = (٠, v + h)/
√

٢, ⟨ϕ⟩T٠ = (ϕ چشم داشتی (مقدار = (٠, v)/
√

٢

که قسمی به ⟨ϕ⟩٠ و است حقیقی ثابت یک v اینجا در

Lϕ = (∂µϕ)∂
µϕ−m٢

h

[
ϕ̄ϕ− v٢

٢

]٢

/٢v٢.

مقدارش دید می توان که است هیگز میدان بر حاکم پتانسیل باال عبارت در دوم جملۀ می شویم. روبه رو تقارن شکست پدیدۀ با که اینجاست
را آن نیست. صفر یعنی متقارن نقطۀ می دهد، را خالء در مقدارش یعنی ⟨ϕ⟩٠ مقدار که آن کمینۀ است. V (ϕ) = m٢

h[ϕ̄ϕ− v٢

٢ ]
٢/٢v٢ برابر

اختاللی میدان h که است ذکر به الزم دید. کرده ایم رسم هیگز میدان پایینی مؤلفۀ مختلط مقادیر برای را پتانسیل که بعد صفحۀ شکل در می توان
می گذارد. نمایش به را آن ذرات نهایت در و افت وخیز که است کمیتی هیگز

تقارن همۀ یعنی ناورداست تقارن از قسمتی تحت هنوز می گیرد خود به هیگز که شکلی دارد. دل انگیز و عجیب عواقبی هیگز میدان رفتار این
است. Bµ و Wµ سوم مؤلفۀ از ترکیبی آن به مربوط میدان و است الکترومغناطیسی تقارن مانده باقی آنچه و است. نرفته دست از انتخاب این با

است. آمده بعد صفحۀ شکل در آشنای مان الکترون بار با رابطه اش که دارد نام واینبرگ زاویۀ ضعیف، پیمانه ای میدان دو این آمیختگی زاویۀ

٣ × ٣ و ٢ × ٢ ردِ بدون هرمیتی ماتریس های از Gµ و Wµ و هستند پیمانه ای بوزونی پتانسیل بردارهای Gµ و ،Wµ ،Bµ بردارهای
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می شود. جابه جا تقارن تبدیل تحت و نیست یکتا دره ته در پایدار نقطۀ عوض در ناپایدار. و است صفر در متقارن نقطۀ هیگز: پتانسیل

زیرند: صورت به آنها با مرتبط تانسوری میدان های شده اند. تشکیل

Bµν = ∂µBν − ∂νBµ.

Wµν = ∂µWν − ∂νWµ + ig٢(WµWν −WνWµ)/٢.

Gµν = ∂µGν − ∂νGµ + ig(GµGν −GνGµ).

می بینیم: فیزیکی فرایندهای در را حضورشان که هستند ما مألو ف  و غیرماتریسی بوزون های می ماند باقی تعریف باز این با بوزون ها از آنچه
می شوند: نوشته زیر صورت به که هستند Wµ ،Bµ اجزاء از ترکیبی W±

µ ،Zµ ،Aµ

Aµ = W١١µ sin θω +Bµ cos θω.

Zµ = W١١µ cos θω −Bµ sin θω.

W+
µ = W−∗

µ = W١٢µ/
√

٢.

Bµ = Aµ cos θω − Zµ sin θω.

W١١µ = −W٢٢µ = Aµ sin θω + Zµ cos θω.

W١٢ = W ∗
٢١ =

√
٢W+

µ .

sin٢ θω = ٫٢٣١۵(۴).

می گردند: بیان زیر صورت به هیگز جرم و (VEV) هیگز خالء چشم داشتی مقدار قوی، جفت شدگی و الکتروضعیف ثابت های همچنین

g١ = e/ cos θω, g٢ = e/ sin θω, g > ۶٫۵e = g(m٢
τ ),

v = ٢۴۶GeV (PDG).

زیر: عبارت های بازنویسی و فوق معادالت به کارگیری با است. طبیعی یکاهای در e = (۴παℏc)١/٢ = ( ۴π
١٣٧)

١/٢ که طوری به
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− ١
۴
BµνB

µν − ١
٨
tr(WµνW

µν) = −١
۴
AµνA

µν − ١
۴
ZµνZ

µν − ١
٢
(W −

µνW
+µν) + ( باال مراتب (جمالت

Aµν = ∂µAν − ∂νAµ, Zµν = ∂µZν − ∂νZµ, Wµν = DµW
±
ν −DνW

±
µ , DµW

±
ν = [∂µ ± ieAµ]W

±
ν ,

Dµ⟨ϕ⟩٠ =
iv√

٢

(
g٢W١٢µ/٢

g١Bµ/٢ + g٢W٢٢µ/٢

)
=

ig٢v

٢

(
W١٢µ/

√
٢

(Bµ sin θω/ cos θω +W٢٢µ)/
√

٢

)
=

ig٢v

٢

(
W+

µ

−Zµ√
٢ cos θω

)
می برد در به جان فرایند این از که است فوتون فقط می یابند. جرم کوارک ها همچنین و W±

µ ،Zµ ،Aµ ذرات هیگز، زمینه ای مقدار بودن ناصفر با
می ماند. بی جرم همچنان و

mA = ٠, mW± =
g٢v

٢
= ٨٠٫۴٢۵(٣٨)GeV, mZ =

g٢v

٢ cos θω
= ٩١٫١٨٧۶(٢١)GeV.

غیرمتخصصان نمودن آشنا برای لیکن است. الزم این از بیش مجالی مسلماً استاندارد مدل ریاضیات و فیزیک عمیق تر درک و توصیف برای
کتاب به جمله از تخصصی مراجع به را عالقه مندان و می کنیم بسنده همین به

.Dvid Griffith, Introduction to Elementary Particles
می دهیم. ارجاع
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ذرات فیزیک زمینۀ در فارسی ادب و زبان فرهنگستان مصوب واژه های

acoustic particle detection
ذره کوستیکی آ آشکارسازی

anomalous magnetic moment
بی هنجار مغناطیسی گشتاور

antibaryon پادباریون

antineutrino پادنوترینو

antinucleon پادنوکلئون

antiparticle پادذره

antiproton پادپروتون

antiquark پادکوارک

associated production هم بسته تولید

asymptotic freedom مجانبی آزادی

baryon باریون

baryon asymmetry باریونی بی تقارنی

baryon number باریونی عدد

baryon number violation
باریونی عدد نقض

baryon octet باریونی هشت تایی

baryon particle باریونی ذرۀ

baryon resonance باریونی تشدید

baryon spectroscopy
باریون ها طیف شناسی

Bose-Einstein condensate
بوزـ اینشتین چگالۀ

Bose-Einstein condensation
بوزـ اینشتین چگالش

Bose-Einstein statistics
بوزـ اینشتین آمار

boson بوزون

bottom quark ته کوارک

bottonium تهینه

cascade shower آبشاری رگبار

charge conjugation بار همیوغی

charge independence بارـ نابستگی

charge invariance بار ناوردایی

charged particle باردار ذرۀ

charm افسون

charm particle افسون ذرۀ

charmed quark افسون کوارک

syn. charm quark

chiral symmetry دستوار تقارن

chiral symmetry group
دستوار تقارن گروه

chirality دستوارگی

color رنگ

color force، colour force رنگ نیروی

coupling constant جفت شدگی ثابت

decay vertex واپاشی رأس

Dirac particle دیراک ذرۀ

direct contribution مستقیم سهم



٢۴| | ٩۵ پیاپی شمارۀ | ١٣٩٨ زمستان

distinguishable particles
تمیزپذیر ذره های

doublet دوتایی

down quark پایین کوارک

electron lepton number
الکترون لپتونی عدد

electron neutrino الکترونی نوترینوی

electroweak interaction
الکتروضعیف نیروی

elementary prticle، fundamental

particle بنیادی ذرۀ

exchange contribution تبادلی سهم

force particle نیروذره

fragmentation function پاره پارش تابع

fundamental interaction
بنیادی برهم کنش

gauge boson پیمانه ای بوزون

gauge invariance پیمانه ای ناوردایی

gauge symmetry پیمانه ای تقارن

gauge theory پیمانه ای نظریۀ

gauge transformation پیمانه ای تبدیل

global phase سراسری فاز

glueball، gluonia گلوئونی گوی

syn. bound glue state
گلوئون ها مقید حالت مت.

gluon گلوئون

hadron هادرون

hadron calorimeter هادرونی گرماسنج

hadronic atom هادرونی اتم

hadroniation هادرون زایی

hierarchy problem پایگان مسئلۀ

high-energy particle پرانرژی ذرۀ

high-energy scattering
پرانرژی پراکندگی

hot soup داغ سوپ

indistinguishability تمیزناپذیری

indistinguisable particles
تمیزناپذیر ذره های

intermediate paritlce میانجی ذرۀ

intermediate vector boson
میانجی برداریِ بوزون

isospin multiplet ایزوسپینی چندتایی

isospin symmetry ایزوسپینی تقارن

lepton لپتون

lepton number لپتونی عدد

lepton number conservation
لپتونی عدد پایستگی

leptonic decay لپتونی واپاشی

leptonic hadron decay
هادرون لپتونی واپاشی

local phase موضعی فاز

mass spectrum جرمی طیف

matter paritlce ماده ذره

micro vertex detector ریزرأس آشکارساز

muon neutrinoموئونی نوترینوی میونی، نوترینوی

neutrino نوترینو

nonbaryon particle ناباریونی ذرۀ

nonbaryonic dark matter
ناباریونی تاریک مادۀ

octet هشت تایی

pair annihilation، annihilation
زوج نابودی

particle ذره

positron پوزیترون

positronium پوزیترونیم

pseudoscalar coupling
شبه نرده ای جفت شدگی

pseudoscalar particle شبه نرده ای ذرۀ

syn. pseudoscalar meson
شبه نرده ای مزون مت.

quark کوارک

semileptonic decay نیم لپتونی واپاشی

sterile neutrino، inert neutrino
سترون نوترینوی

stange hadron شگفت هادرون

strange paritcle شگفت ذرۀ

strange quark شگفت کوارک

strangness شگفتی

strangeness number شگفتی عدد

string theory ریسمان نظریۀ

strong force قوی نیروی

subatomic particle زیراتمی ذرۀ

superheavy boson اَبرسنگین بوزون

superstring theory ابرریسمان نظریۀ

supersymmetric particle ابرتقارنی ذرۀ

supersymmetry اَبرتقارن

tau neutrino تاؤ نوترینوی

top quark سر کوارک

toponium سرینه

transition radiation detector
گذاری تابش آشکارساز

two-component neutrino theory
نوترینو دومؤلفه ای نظریۀ

unitarity یکایی

syn. unitarity condition
یکایی شرط مت.

unitary decuplet یکانی ده تایی

unitary spin یکانی اسپین

unitary symmetry یکانی تقارن

up quark باال کوارک

weak interaction ضعیف برهم کنش

x boson x بوزون



ریاضی علوم مرزهای همایش هفتمین

Frontiers in Mathemati-) ریاضی علوم مرزهای همایش
آشنایی اصلی هدف با همه ساله ١٣٩٣ سال از ( cal Sciences
کشور، از خارج و داخل ایرانی ریاضیدانان بهترِ و بیشتر تعامل و
پیرامون نظر تبادل و بحث همچنین و مشترک علمی فعالیت های انجام
طور به است. شده برگزار ریاضی دانش مرزهای در مطرح مباحث

کرد. دسته بندی زیر محورهای در می توان را همایش اهداف دقیق تر

در ایرانی ریاضیدانان جامعۀ بین مؤثر ارتباط برای محفلی ایجاد •
خارج، و داخل

تکمیلی تحصیالت دانشجویان ویژه به کشور ریاضی جامعۀ آشنایی •
ریاضی، علوم مرزهای با

مشترک، پژوهشی پروژه های تعریف برای فرصتی ایجاد •

دانش مرزهای در باال استانداردهای با علمی سخنرانی های ارائۀ •
ریاضی.

اصفهانِ شعبۀ همکاری با ریاضی مرزهای همایش هفتمین
اصفهان دانشگاه و بنیادی دانش های پژوهشگاه ریاضیات پژوهشکدۀ
١۵١ حضور با اصفهان دانشگاه در ٩٨ دی ماه ١٣ تا ١١ روزهای در
شد. برگزار تکمیلی تحصیالت دانشجویان و دانشگاه ها استادان از نفر
سخنرانی ١۴ تعداد، این از که شد ایراد سخنرانی ٢٨ همایش این در

شد. ایراد کشور از خارج مقیم ریاضیدانان توسط

۵ بود. کوتاه مدرسۀ و کارگاه ٧ شامل همایش تکمیلی برنامه های
مورد یک و شهرکرد، دانشگاه در مورد یک اصفهان، دانشگاه در مورد

کاشان. دانشگاه در هم

سخنرانان، حضور با دی ماه ١١ روز صبح همایش افتتاحیۀ
برگزار اصفهان دانشگاه و استان مقامات از جمعی و شرکت کنندگان
اصفهان دانشگاه پژوهشی معاون سخنرانی شامل مراسم، این شد.
علوم تحقیقات پایه ای نقش و همایش اهمیت دربارۀ رکنی زاده رسول
همایش کم وکیف مورد در همایش دبیر گزارش و دانش پیشبرد در ریاضی
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آغاز موازی صورت به تخصصی سخنرانی های آن، از پس بالفاصله بود.
گرفت. صورت اصفهان ریاضیات خانۀ از بازدیدی دوم روز عصر شد.
آرش ابتدا برنامه این در شد. برگزار دی ماه ١٣ روز اختتامیه مراسم
هاشم سپس و شریف صنعتی دانشگاه علمی هیئت عضو رستگار
کیفیت از سخنانی طی کسفورد آ دانشگاه علمی هیئت عضو کوهی

کردند. تقدیر همایش برگزاری

سایر و پوستر، چکیده، شامل همایش به مربوط اطالعات همۀ
قرار شرکت کنندگان اختیار در همایش دفترچۀ طریق از الزم اطالعات
frontiers7.ui.ac.ir آدرس به نیز همایش وبگاه در و گرفت
قرار که شده فیلم برداری سخنرانی ها کلیۀ ضمناً است. دسترسی قابل
عموم اختیار در الزم فنی بستر ایجاد و فنی کارهای انجام از پس است

گیرد. قرار

سخنرانی ها

، کانادا اوتاوا، دانشگاه سلماسیان، هادی

Spherical superharmonics, singular Capelli opera-
tors, and the Dougall-Ramanujan identity.

انگلستان، اکسفورد، دانشگاه کوهی، هاشم

Investigating mechanisms underlying the hetero-
geneity of response to cancer immunotherapy
by employing mathematical and machine-learning
techniques.

تهران، دانشگاه زارع، هادی

On splitting Madsen-Tillmann spectra.

برزیل، سائوپائولو، دانشگاه میرزائی، بهروز

Bloch-Winger exact sequence and algebraic K-
theory.

، پژوهشگاه نوزاد، عزیزه

On Hodge-Euler polynomials of character varieties.

بهشتی، شهید دانشگاه طالب، رضا

Special values of Dedekind zeta-functions.

، امریکا آمهرست، ماساچوست دانشگاه سینائی، زهرا

Convex functional and stratification of the singular
set of their stationary points.

انگلستان، کسفورد، آ دانشگاه یزدی، مهدی

The computational complexity of knot genus in a
fixed 3-mainfold.

، پژوهشگاه ، پارسا فرهمند امیر

Kac-Moody groups, Dirac operators and discrete
series representations.

شریف، صنعتی دانشگاه صفدری، محمد

Nonlinear elliptic equations with gradient con-
straints.

، پژوهشگاه و اصفهان صنعتی دانشگاه لکزیان، سجاد

Rigidity of spectral gap for non-negatively curved
spaces.

، پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه ورشویی، عباس امیر

Quantum physics, geometry, and topology.

برزیل، ریودوژانیرو، فدرال دانشگاه ، حسن زاده حمید سید

Bounds on vector fields: Degrees and generators.

انگلستان، بریستول، دانشگاه بابایی، فرهاد

Approximability of tropical currents.

، پژوهشگاه صادقی، آرش

Vanishing of (co)homology over local rings.

برزیل، ریودوژانیرو، فدرال دانشگاه فرد، مصطفی زاده مارال

Divisor class group of Hankel determinantal rings.

دانمارک، پوردو، دانشگاه نریمان، سام

On obstructions to extending group actions to bor-
disms.

کاووس، گنبد دانشگاه ، بهلکه عبدالناصر

Cohen-Macaulay artin Algebras of finite Cohen-
Macaulay type.

انگلستان، بریستول، دانشگاه حسن نژاد، اسماء

A comparison between Steklov and Laplace eigen-
values on a Riemannian manifold.

، کانادا مونترال، مک گیل دانشگاه خلیلی، عباس
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Modeling heterogeneity of high-dimensional data:
A finite mixture model approach.

، امریکا هیوستون، دانشگاه کالنتر، مهرداد

Representation rigidity of subgroups and C∗-
algebras of quasi-regular representations.

، استرالیا موناش، دانشگاه ساکزاد، امین

Middle-product learning with errors.

، شیراز صنعتی دانشگاه هاشمی، بهنام

Numerical algorithms with automatic result verifi-
cation: Recent advances in Chebyshev expansions
and matrix functions.

، پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه پرورش، فرزاد

Coded load balancing in cache networks.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالتی دانشگاه باستانی، فروش علی

From option pricing theory to radial basis function

approximation.

، پژوهشگاه و اصفهان صنعتی دانشگاه فراشاهی، رضائیان رضا

Applications of elliptic curves.

، پژوهشگاه و خوانسار دانشگاه ، شاه سیاه مریم

An introduction to Ramsey theory.

آلمان، هامبورگ، دانشگاه آقائی، نژال

Heisenberg double and Drinfeld double of the quan-
tum plane and super generalizations.

برگزارکنندگان

پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه اسدالهی، جواد
پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه اعظم، سعید

پژوهشگاه و اصفهان صنعتی دانشگاه امیدی، غالمرضا
شریف صنعتی دانشگاه رزوان، محمدرضا
شریف صنعتی دانشگاه فتوحی، مرتضی

تهران دانشگاه کمالی نژاد، علی
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پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه میرزائی، داوود
پژوهشگاه نصیری، میثم

ریاضی علوم مرزهای همایش تکمیلی برنامه های •

کاربردها و پاره ای، دیفرانسیل معادالت هندسه، کارگاه □

هر در نفر ٢۵ تقریباً حضور با و سخنرانی ١٢ ارائۀ با کارگاه این
شد. برگزار سخنرانی

هماهنگ کننده

پژوهشگاه و اصفهان صنعتی دانشگاه لکزیان، سجاد

سخنرانی ها

، پژوهشگاه و اصفهان صنعتی دانشگاه لکزیان، سجاد

Geometric analysis in singular spaces.

، پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه ورشویی، امیرعباس

Geometry, topology and physics: Index theorm.

انگلستان، کسفورد، آ دانشگاه یزدی، مهدی

3-Manifold topology and algorithms.

شریف، صنعتی دانشگاه صفدری، محمد

Quasilinear and fully nonlinear elliptic equations.

، امریکا آمهرست، ماساچوست دانشگاه سینائی، زهرا

Basic theory of harmonic maps.

، پژوهشگاه و شهرکرد دانشگاه سبزواری، مسعود

Cartan’s theory of equivalence and its applications.

اطالعات و کدگذاری نظریۀ در کوتاه درس □

از نفر ٢٠ تقریباً حضور با و سخنرانی ۵ ارائۀ با کوتاه مدت دورۀ این
شد. برگزار سخنرانی هر در استاداران و دانشجویان

هماهنگ کننده

اصفهان دانشگاه سبحانی، رضا

سخنرانی ها

، استرالیا موناش، دانشگاه ساکزاد، امین

Foundation and applications of Euclidean lattices.

اصفهان، دانشگاه سبحانی، رضا

Matrix-product structure for repeated-root cyclic
codes.

، شهرکرد دانشگاه غالمی، محمد

LDPC codes based on affine and mobius transfor-
mations.

نمایش نظریۀ و درونیابی چندجمله ای های در کوتاه درس □

از نفر ٢٠ تقریباً حضور با و سخنرانی ٢ ارائۀ با کوتاه مدت درس این
شد. برگزار سخنرانی هر در استادان و دانشجویان

هماهنگ کننده

پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه ، یوسف زاده ملیحه

سخنرانی

، کانادا اوتاوا، دانشگاه سلماسیان، هادی

Interpolation polynomials and representation the-
ory.

گروه ها نوین تحلیلی نظریۀ در کوتاه درس □

از نفر ١۵ درحدود حضور با و سخنرانی ٣ ارائۀ با کوتاه مدت درس این
شد. برگزار سخنرانی هر در استادان و دانشجویان

هماهنگ کننده

پژوهشگاه و اصفهان صنعتی دانشگاه نعمتی، مهدی

سخنرانی

، امریکا هیوستون، دانشگاه کالنتر، مهرداد

Topics in modern analytic group theory.
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شهرکرد در ریاضیات روز □

شهرکرد دانشگاه ریاضی علوم دانشکدۀ در سخنرانی ٣ ارائۀ با برنامه این
شد. برگزار شهرکرد دانشگاه استادان و دانشجویان از نفر ٣٠ حضور و

هماهنگ کننده

پژوهشگاه و شهرکرد دانشگاه سبزواری، مسعود

سخنرانی ها

دانمارک، پوردو، دانشگاه نریمان، سام

On characteristic classes of manifold bundles.

، پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه پرورش، فرزاد

Coded load balancing in cache networks.

، استرالیا موناش، دانشگاه ساکزاد، امین

Euclidean lattices: Foundations and applications.

[برگ بندها]ی فولیشین ها در «سیمپا») همکاری (با درسی □
جابه جایی جبر و جبری هولومورفیک

حضور با و سخنرانی ۴ ارائۀ با (CIMPA) سیمپا همکاری با دوره این
شد. برگزار سخنرانی هر در استادان و دانشجویان از نفر ٢۵ تقریباً

هماهنگ کننده

پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه اسدالهی، جواد

سخنرانی ها

برزیل، ریودوژانیرو، فدرال دانشگاه ، حسن زاده حمید سید

Algebraic holomorphic foliations and commutative
algebra.

مدرن ریاضیات در سخنرانی دو □

دانشجویان از نفر ٣۵ تقریباً حضور با و سخنرانی ٢ ارائۀ با برنامه این
شد. برگزار کاشان دانشگاه در کاشان، دانشگاه استادان و

هماهنگ کننده

کاشان دانشگاه سبزواری، مهدی

سخنرانی ها

دانمارک، پوردو، دانشگاه نریمان، سام

On variants of manifold bundles.

کاشان، دانشگاه اشرفی، علیرضا

Supercharacter theory of finite groups.
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زیستی علوم مرزهای همایش سومین

میان در جزیره ای در ما بی شمارند. ناشناخته ها و اندک «شناخته ها
در ما رسالت داریم. جای تبیین نشده آنچه هر از بی کران اقیانوسی
به چیزی تا است جزیره  این وسعت به اندکی افزودن نسل، هر

بیافزاییم.» خود داشته های صحت و میزان
١٩٠٠ هاکسلی، هنری تامس مکاتبات، و حیات

مختلف حوزه های پژوهشگران گردهم آوردن ضرورت باب در بحث ها
جدیدترین بررسی و نقد برای فضایی کردن مهیا و زیست شناسی
زیستی علوم مرزهای عنوان با همایشی برگزاری به علمی فرضیات
سال از بنیادی دانش های پژوهشگاه زیستی علوم پژوهشکدۀ توسط
آوردن فراهم همایش، این برگزاری از هدف است. انجامیده ١٣٩۶
علم در رویکردها و یافته ها جدیدترین باب در کندوکاو برای بستری
ایرانی برجستۀ پژوهشگران راستا، این در و است، کشور در زیستی
نیز و کارند مشغول خارجی دانشگاه های و پژوهشی مراکز در که را
تبادل و بحث امکان تا می آورد گردهم را داخلی برجستۀ پژوهشگران
خوشبختانه کند. میسر را دانشجویان و پژوهشگران این میان نظر
سومین و می شود برگزار منظم شکلی به همایش این ،١٣٩۶ سال از
همایش سالن در ،١٣٩٨ دی ماه پنجم تا سوم در روز، سه طی آن دورۀ

شد. برگزار بنیادی دانش های پژوهشگاه فرمانیۀ ساختمان

که غیرمنطقی مسافرتی محدودیت های وجود با خوش، بخت از
کرده اعمال ایران مورد در اخیر سال چند در متحده ایاالت کنونی دولت
پژوهشگر هفت میزبان زیستی علوم مرزهای همایش از دوره این است،
بحث، مورد موضوعات نظر از بود. متحده ایاالت پژوهشی مؤسسات از
زیستی مباحث از وسیعی طیف زیستی علوم مرزهای همایش سومین
برای مکانیکی مدلی تا ژن ها شناسایی در بنیانگذار جمعیت اثر از ــــ را

دربرداشت. ــــ سلول توصیف

سخنرانی ها

، کانادا تورنتو، دانشگاه اکبری، رضا

The power of founder population in gene discovery.

تهران، دانشگاه مهرمحمدی، محیا

Chromatin features in cell-free DNA elucidate gene
expression profile and inform tissue-of-origin.

، آمریکا لس آنجلس، در کالیفرنیا دانشگاه احدیان، صمد

Muscle tissue engineering and minimally invasive

delivery of functional tissues.

تهران، دانشگاه ، عالیشاه خدیجه

Novel approaches to affect CAR− T cell signaling:
A more efficient therapy for ovarian malignancies.

، آمریکا هاروارد، پزشکی علوم دانشگاه شمسی، فرناز

Deconstructing adipose tissue niche remodeling us-
ing single cell RNA-sequencing. ویدئویی) (سخنرانی

، آمریکا استانفورد، دانشگاه خلج، مونا

MIR− 99 promotes self-renewal in normal and
malignant hematopoietic stem cells.

شریف، صنعتی دانشگاه اجتهادی، محمدرضا

A mechanical model of cell.

کرج، کشاورزی، بیوتکنولوژی پژوهشکدۀ ، سالکده حسینی قاسم

Cell surface marker discovery for cell therapy.

، آمریکا میلواکی، مارکت، دانشگاه معدولیت، مهدی

Collective nonparametric density and spectral den-
sity estimation with applications in bioinformatics.

هاروارد دانشگاه های به (وابسته براد مؤسسۀ بردبار، تابع محمدشریف
، آمریکا ام آی تی)، و

In vivo gene editing in dystrophic mouse muscle
and muscle stem cells. ویدئویی) (سخنرانی

، سوئد اوپساال، دانشگاه مهرشاد، ملیحه

Expansion through cooperation: Ecological strate-
gies of microbes in the deep oligotrophic groundwa-
ter habitat.

، هلند الیدن، دانشگاه مشاقی، علیرضا

Organ-on-a-chip technology for disease analysis.

، آمریکا لس آنجلس، در کالیفرنیا دانشگاه عنابی، نسیم

Bioadhesive hydrogel for medical applications.

، آمریکا استانفورد، دانشگاه یوسفی، مریم

Determining genetic drivers of oncogene-negative
lung tumors.
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• داوری گزارش خواندن و نوشتن

بایر ارند

پسادکتری (محقق جوان پژوهشگر یک وقتی است. «داوری» پژوهشی، مقالۀ  انتشار فرایند در مهم مرحلۀ یک
چگونه می شود روبه رو مقاله یک داوری برای علمی مجلۀ یک از درخواستی با علمی) هیئت تازه وارد عضو یا
پژوهشگر وقتی قضیه، دیگر سوی در و بگیرد؟ کار به داوری گزارش نوشتن در را نکاتی چه کند؟ عمل باید
با باید برخوردی چه می کند دریافت مقاله آن دربارۀ را داور نظر کرده ارسال مجله یک به مقاله ای که جوانی
وابسته مجلۀ چند ویراستار و ادینبورو دانشگاه ریاضیات استاد بایر، ارند قلم به مقالۀ زیر، باشد؟ داشته آن
زمینه این در مفیدی رهنمودهای حاوی ،(London Mathematical Society) لندن ریاضی انجمن به

است.

نمی دانید و می کنید، دریافت داوری درخواست یک بار اولین برای شما
گزارش ها آن نمی دانید و نوشته اید داوری گزارش چندتایی یا کنید، چه
می کنم مطرح باره این در نظر و نکته چند اینجا در من نه. یا مفیدند
در و داور، مقاله، نویسندۀ عنوان به خودم تجربیات بر است مبتنی که

مجله. ویراستار اخیر، سال های

حتماً درخواستی چنین به که می کنم خواهش چیز هر از قبل ولی
او به مؤدبانه اگر که نمی شناسم مجله ای ویراستار من بدهید. پاسخ
کنید، عدول کمی گزارش ارائۀ برای مقرر تاریخ از یا بدهید، رد پاسخ
نـدادن پاسـخ از زیـانبارتر چیز هیچ امر، این در اما شود. ناراحت

نیست.

است قرار گزارش این می شود. نوشته منظور چند به داوری گزارش
مورد مبحث در است ممکن آنها از بعضی که ــــ مجله ویراستاران به
که کند کمک ــــ باشند نداشته بعضی و باشند داشته تخصصی نظر
درستی است قرار گزارش در بگیرند. مقاله ِرد یا پذیرش به تصمیم
ارزشمند اصالحات و الزم تصحیحات و شود بررسی اثبات ها و نتایج
نویسندۀ به بازخوردی اینکه، همه از مهمتر و شود، ذکر مقاله بهبود برای
مزایای شرح در پاراگراف دو یکی با باید داوری گزارش باشد. مقاله

برای جزئیات ذکر با پیشنهادهایی آن، دنبال به و شود شروع مقاله
بدهد. اصالحات و تصحیحات

مقاله این «من بنویسد: داور که نیست کافی اغلب روزها این .١
بیشتر بسیار امروز می کنم.» توصیه X مجلۀ در انتشار برای را
حتی نتیجه، در می شود. نوشته مقاله قبل، سال ١٠ یا ۵ از
ندارند، علمی مجالت رتبه بندی در باالیی رتبۀ که مجله هایی
است تعدادی از بیشتر بسیار می کنند دریافت که مقاالتی تعداد
شما بزنند. گزینش به دست مجبورند و بپذیرند می توانند که
باشید، داشته X مجلۀ سطح از شناختی شاید داور مقام در
X مجلۀ تلنبارشدۀ هم روی مقاله هایِ تعداد است ممکن ولی
مجله ویراستاران که باشد یافته افزایش سرعتی چنان با اخیراً
کنند. عمل گزینشی تر بسیار پس این از باشند گرفته تصمیم
بفهمند واقعاً که کنید کمک ویراستاران به بکوشید باید پس
را کار این چطور است. غنی و قوی حد چه تا نظر مورد مقالۀ
زبان به را مقاله نتایج که است این مفید کار یک بدهید؟ انجام
این عهدۀ از مقاله مقدمۀ اگر (به خصوص کنید خالصه خودتان
قبلی کارهای به چیزی چه دقیقاً نتایج این باشد). نیامده بر کار
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اگر رأس ٢١ حداکثر با گراف هایی دربارۀ (قضیه ای می افزایند؟
جاذبه ای چندان باشد شده ثابت رأس ٢٠ برای مشابه حکم قبال
نتوانسته مقاله که دارند وجود طبیعی پرسش های چه ندارد).
در دیگران که است حکمی حاوی مقاله آیا بدهد؟ پاسخ آنها به
کنند؟ ثابت را آن کرده اند سعی دیگران یا بوده اند، آن انتظار
یا روش ها این آیا دارند؟ تازگی حد چه تا رفته به کار روش های
سرآغاز مقاله محتوای آیا برد؟ خواهند کار به دیگران را نتایج
یک با باالخره را درازمدت برنامه ای یا است، جدیدی پیشرفت
انتشار استحقاق مقاله این است؟ رسانده پایان به کامل پاسخ
که باشید داشته یاد به همواره دارد؟ را دیگری مجالت چه در
ممکن باشد: ارزشمند می تواند مختلفی دالیل به مقاله یک
در مهمی تکنیکی لم یا باشد، کرده مطرح را جدیدی ایدۀ است
ناموفق لم آن اثبات برای قبلی اقدامات که باشد شده ثابت آن
متفاوت حوزۀ دو بین تازه ای ولی ساده ارتباط یا است، بوده
و گشاده نظر داوری، در باشد. شده مطرح آن در ریاضیات

باشید. همه جانبه نگر

که بنویسید فرض این با را خود نظرات باید شما من نظر به .٢
آن مقاله نویسندگان یا نویسنده هم و مجله ویراستاران هم
شما هویت نویسنده گویی که تصور این با و می خوانند، را
آن لفظی معنای هویت، شناسایی از منظورم می شناسد، را
و نمی برند پی داوران هویت به معموال نویسندگان ــــ نیست
می آیند. در آب از غلط اغلب می شود زده که هم حدس هایی
باشید. داشته واهمه کردن انتقاد از که نیست این منظورم و
و ضعف نقاط توصیف در هم باید که بگویم می خواهم بلکه
گزارش اگر باشید. منصف مقاله، قوت نقاط توصیف در هم
قائل ارزش افزوده موجود مطالب به مقاله که آنچه برای داوری
قضاوت اگر حتی می گیرد قرار نویسنده قدردانی مورد شود
مبسوطی بازخورد چنین گردد. مقاله شدن رد به منجر کلی
غلیظ تحسین آمیز عبارات از انگیزه بخش تر است ممکن حتی
خوانده سرسری را مقاله می رسد نظر به که باشد داوری جانب از

است.

ویراستاران» به خطاب «مالحظاتی عنوان با کادری از منظور .٣
کادر این مطالب آن از مجله] ویراستار مقام [در من چیست؟
حاوی یا کند کمک شما بیشتر شناسایی به که می کنم استفاده

باشد. دیگر داوران انتخاب برای شما پیشنهاد

ولی گفت می توان بسیار باره این در بپرهیزید. پیش داوری از .۴
نویسنده گویی که بنویسید «چنان که: بگویم خالصه وار بگذارید
شدیدتر پیش داوری هیچ من، تجربۀ به بنا می شناسید.» کامال را

نیست. نمی شناسیم را او که نویسنده ای علیه پیش داوری از

شما نظر به اگر باشد. کامل که ندارد لزومی داوری گزارش .۵
اگر بگویید. را همین فقط می توانید است، غلط لم یک اثبات
تنها احتماال شما نفهمیده اید، خوب را چیزی که شود معلوم
نمی توانید اگر می شود. بدفهمی دچار که بود نخواهید خواننده ای
را آن بخواهید مقاله نویسندۀ از کنید درک را استدالل یک

دهد. توضیح

و واقعی اصالحات به که پیشنهادهایی ارائۀ به را خود کار .۶
نظرات تبلیغ محل داوری گزارش کنید. محدود بیانجامد روشن
یک اثبات صحیح راه یا سجاوندی نشانۀ فالن دربارۀ شخصی

نیست. استاندارد لم

اثبات ها و نتایج صحت بررسی در شما مسئولیت حدود .٧
مسئولیت دارد. وجود متفاوتی نظرات باره این در چیست؟
در ولی است مقاله نویسندۀ با همیشه مطالب درستی نهایی
محتوای درستی مورد در کنند سعی باید داوران حال، عین

بپردازند. ممکن خطاهای بررسی به و شوند، قانع مقاله

شما که است مفید مسلماً است؟ شده نوشته بد مقاله .٨
نویسندۀ و کنید، ارائه آن اصالح برای سازنده ای پیشنهادهای
ــــ بود خواهند شما تالش قدردانِ مجله ویراستاران و  مقاله
شرح نحوۀ اگر ولی باشد. تازه کار نسبتاً نویسنده اگر به خصوص
به توصیه در دارد، عمده ای اصالحات به نیاز نویسنده بیان و
بهسازی برای را خود پیشنهادهای و نکنید عجله مقاله کردن رد
سخت خیلی شما برای مقاله خواندن اگر سازید. مطرح نوشتار
خواهد سخت همانقدر هم خوانندگان از بسیاری برای باشد،
از بخشی بیان، و شرح نحوۀ برای استانداردی قبوالندن بود.

است. داور عنوان به شما نقش

داوری گزارش خواندن

که مقاله ای پاسخ در باالخره شما بپردازیم. قضیه دیگر طرف به حاال
بکنید؟ باید چه حاال می کنید. دریافت جوابی فرستاده اید مجله ای برای
و ندارد فایده ای داور هویت زدن حدس برای تالش که کنید توجه اول

در می آید. آب از اشتباه اغلب حدستان

برای بگیرید. جدی را داور تذکرات از یک هر که است این مهم
داور پیشنهادهای اعمال از پس مقاله هایم که آمده پیش بارها من خود
کننده قانع برایم ابتدا در پیشنهادها آن که حالی در شده اند بهتر خیلی
معقول شما نظر در لم یک مورد در داور پیشنهادی تصحیح است. نبوده
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وقت لم آن روی آتی خوانندۀ هر از بیش احتماال داور خوب، نیست؟
چه هم دیگران بیاورد، در سر آن از نتوانسته او اگر است. کرده صرف
در ۵ (بند کند اشتباه است ممکن هم داور حال، این با نتوانند. بسا
دهید. توضیح اشتباهش دربارۀ مؤدبانه است خوب و ببینید.) را باال
و کنید؛ واضح تر نیز را مقاله در مطلب آن شرح است بهتر معموال ولی

بپرهیزید. داور با جروبحث از همیشه

خوب چه باشند. کرده رد را شما مقالۀ ویراستاران است ممکن
به که ببینید.) را ٢ (بند باشند فرستاده هم را داور گزارش که است
باشید داشته نظر در بفهمید. را آنها تصمیم دلیل تا می کند کمک شما
مجبورند مجالت از بسیاری ــــ است ناکامل حال هر به فرایند این که
ببینید.) را ١ (بند کنند عمل داشته اید انتظار شما آنچه از گزینشی تر
بسیار منابع به است ممکن مقاله کردن کامل تر چه هر برای تالش و
گزارش گاهی ولی کند. کُند حتی را فرایند و باشد داشته نیاز زیادی
را مقاله اصلی حکم های کال او شاید است؛ عصبانی کننده واقعاً داور
شاید حال، عین در نیست! منصفانه  این خُب، باشد. نفهمیده خوب

می شود. بدفهمی دچار نتایج آن مورد در که نباشد خواننده ای تنها او هم
مقدمۀ (دست کم) باید احتماال دیگر، مجله ای به مقاله ارسال از قبل شما

کنید. بازنویسی را آن

که شده اشتباه دچار آنقدر واقعاً داور دارید؛ اعتراض شما ولی
را کار این نه! بدهید؟ ویراستاران به خشمگینانه ای پاسخ می خواهید
فکر همچنان بعد روز دو یکی اگر نفرستید! ایمیلی چنین نکنید!
به و شده خطا مرتکب عینی طور به موارد بسیاری در داور می کنید
حالتی، چنین در کرده، ارائه شما مقالۀ از نامنصفانه ای برداشت وضوح
دوستانه ای و مؤدبانه ایمیل است خوب باشد، استثنایی امیدوارم که
(متن کنید تشریح را خودتان نظر و بفرستید ویراستاران به خطاب
طرف که ارشدی استاد یا همکار یک نظر از ارسال، از قبل را ایمیل

بگذرانید.) شماست مشورت

• Arend Bager, Writing, and reading, referee reports,
Notices, Amer. Math. Soc. 66 (2019), 363-364.
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فیزیک در ٢٠١٩ نوبل جایزۀ

• فیزیکی کیهان شناسی برای نوبل جایزۀ از سهمی

برکُوویتز رِیچل

تجربی شواهد دهه چندین از پس که آورد به دست کیهان تحول توصیف برای ریاضی چارچوبی پیبِلز جیمز
است. مانده پابرجا هنوز

پیبِلز جِیمز

بود؟  خواهد چه عالم سرانجام شد؟  آغاز چه زمان و چگونه هستی عالم

اما اندیشیدند. پرسش ها این به دیگران و اینشتین بیستم قرن آغاز در
همۀ در کهکشان ها داد نشان هابل ادوین مشاهدات که ١٩٢٩ سال تا
هیچ یک تأیید برای تجربی محکم شواهد می شوند، دور ما از جهت ها
تا کشید طول قرن دوم  نیمه تا و نداشت. وجود فرضی پاسخ های از

آن در که شود تبدیل زمینه ای به نظری و مجرد رشته ای از کیهان شناسی
باشد. توافق در اندازه گیری ها با باید پذیرفته شده نظریه های

نظریۀ دو بر کیهان شناسی بحث های دوم، جهانی جنگ پایان از بعد
Big) مهبانگ نظریۀ به که نسبیتی تحول نظریۀ بود: متمرکز رقیب
در عالم که می پذیرفت را فرض این شد، معروف (Bang theory
کنونی عالم در موجود مادۀ تمامی که بوده پرچگال بسیار نقطه ای آغاز
steady-) پایا حالت نظریۀ یعنی دیگر، نظریۀ است. داشته خود در را
می کرد فرض و نمی پذیرفت را آفرینش لحظۀ مفهوم ،(state theory
میانگین که طوری می شود خلق ماده پیوسته اما می یابد انبساط کیهان که
جایانت و هویل، فرد بربیج، جفری (مقالۀ نکند تغییر عالم چگالی
ببینید). تودی فیزیکس ١٩٩٩ آوریل  شماره ٣٨ صفحۀ در را نارلیکار
ام آی تی در علم تاریخ متخصص که (David Kaiser) کایزر دیوید
و می گرفت صورت فیزیک حاشیه های در بحث «این که می گوید است

بود.» دور فیزیکی پژوهش های اصلی جریان از

در کرد. دگرگون را وضع این پرینستون، دانشگاه استاد پیبِلز، جِیمز
تحول برای چارچوبی ریاضی دقیق نظریه های با او ،١٩۶٠ دهۀ  آغاز
او است. کرده تأیید را آن امروز به تا تجربی شواهد که ساخت کیهان
  بالقوه نتایج به را ریاضی تجزیه و تحلیل که آورد میان به را پرسش هایی
که مختلفی شرایط اساس بر که پرسید او مثال می کند: مرتبط فیزیکی
بتوان باید را الگویی چه باشد برقرار عالم لحظات اولین  در می توانست
علوم سلطنتی فرهنگستان امسال کرد. مشاهده کهکشان ها در امروز
را فیزیک نوبل  جایزه پیبلز، علمی کارهای از قدرشناسی برای سوئد

کرد. اهدا او به فیزیکی»  کیهان شناسی در نظری کشف های «به خاطر
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متفاوت مسیر
آزمود را نظریه بتوان آنها با که مشاهداتی فقدان هابل، مشاهدات به جز
ندارد کار و سر کمیت با که بود کرده تبدیل علمی به را کیهان شناسی
تا ٣٠ بین ١٩۵٠ دهۀ در تنها است. گمان و حدس بر مبتنی فقط بلکه
پیبلز که هنگامی شد. ظاهر علمی نشریات در کیهان شناسی مقالۀ  ۴٠
مانیتوبا از پرینستون در ارشد کارشناسی  دوره آغاز برای ١٩۵٨ سال در
دکتری دانشجویان بیشتر کرد، نقل مکان نیوجرسی به (Manitoba)
نداشتند. را عام نسبیت اسرارآمیز نظریۀ دربارۀ درسی گذراندن امکان

سال در (John Wheeler) ویلر جان بود. استثنا پرینستون
کادمیک آ گفتمان و آورد فیزیک دانشکدۀ  به را عام نسبیت ١٩۵۴
باب را آن فراسوی و خودمان کهکشان در پدیده ها مدل سازی دربارۀ
۴٠ صفحۀ  در زورک ۇیچِک و تورن، کیپ میزنر، چارلز (مقالۀ کرد
دیکی رابرت می گوید پیبلز تودی). فیزیکس  ٢٠٠٩ آوریل شمارۀ
تابش آزمایشگاه در دوم جهانی جنگ دوران در که (Robert Dicke)
بعد و بود کرده کار (MIT’s Radiation Laboratory) ام آی تی
فکر این به بود کرده متمرکز کوانتومی اپیتک بر را کارهایش پرینستون در
فراموشش بتوان که است جالب آن از «بیش گرانش فیزیک که افتاد
ویلکینسون دیوید و پیبلز، جیمز هارپر، ویلیام قلم به دیکی (یادنامۀ  کرد»
پیبلز بببنید). تودی فیزیکس ١٩٩٧ سپتامبر شمارۀ  ٩٢ صفحۀ در را
و نظریه با و پیوست «جوجه دیکی ها» ١ گروه به دکتری دورۀ کار برای
پرداخت نتایجی و گرانش زمینۀ  در بنیادی ایده های آزمودنِ به آزمایش
پیبلز داشت. بر در عظیم مقیاس در کیهان تحولِ برای ایده ها این که
مالل آور تقریباً موضوعی کیهان شناسی پرینستون از «بیرون که می گوید
که می داد دست من به احساس این اما نمی کرد انتقاد من از کسی بود.
تا کنی کار تو که بهتر «همان مسائل این   درباره می گفتند دلشان در همه

من» » .

جورج ــ امریکایی، شوروی  نظریه پرداز کارهای از که گفته خود دیکی
که است بوده بی خبر او همکاران و ،(George Gamow) گاموف
سال در گاموف است. معاصر کیهان شناختی نظریۀ  همان بازنگری، در
عنصر که است کیهانی مهبانگ، اولیۀ کیهان که بود کرده استدالل ١٩۴٨
شمارۀ  ٨ صفحۀ در ترنر مایکل (مقالۀ پرانرژی ست تابش آن، در غالب
آن بیشترِ عالم انبساط با ببینید). را تودی فیزیکس ٢٠٠٨ دسامبر
دمایش که تابشی شکل به آن از بخشی اما می شود تبدیل ماده به انرژی
سال در می ماند. باقی فضا سرتاسر در است شده نزدیک مطلق صفر به
گرمایی انرژیِ آن پس ماندۀ که کرد مطرح را ایده این [هم] دیکی ١٩۶۴
cosmic background) کیهانی پس زمینۀ تابش به شکل باید اولیه
تازه کار، استاد که کرد پیشنهاد و باشد داشته وجود هنوز (radiation

آشکارکردنِ برای راهی ،(David Wilkinson) ویلکینسون دیوید
پژوهش کار دکتری، کار اتمام از بعد که هم پیبِلز و کند پیدا تابش این
را تابشی چنین فقدانِ یا وجود نظریِ نتایج بود داده ادامه پرینستون در را
مشخص را پیبلز حرفه ای زندگی مسیر دیکی راهنمایی این کند. بررسی

کرد.

کیهان؟ پس زمینۀ  تابش یا کبوتر فضلۀ

انبساط چگونگی که کرد آماده را متنی دست نویس پیبلز ،١٩۶۴ سال در
متشکل (the primeval fireball) آغازین» «آذرگوی خنک شدنِ و
با می داد: توضیح را آن از عالم آفرینش و تابش، و زیراتمی ذرات از
می دادند دست از را خود انرژیِ از بخشی ذرات عالم، دمای کاهش
پایدار اتم های و می خوردند پیوند الکترون ها با اتمی هسته های و
پراکنده اش یونیده بسیار  ماده دیگر که تابش زمان آن از می ساختند.
می یافت انبساط عالم حالی که در می شد منتشر عالم در آزادنه نمی کرد

برسد. فعلی چگالی به تا

جسم گرمایی طیفِ تابش، این که کرد پیش بینی هم چنین پیبِلز
و داشت خواهد را (thermal blackbody spectrum) سیاه
به کلوین ١٠١٠ اولیۀ مقدار از باید طیف این دمای که کرد محاسبه
ویلکینسون دیوید او، همکاران هم زمان باشد. رسیده کلوین  ١٠ مقدار
ساختند (radiometer) تابش سنجی (Peter Roll) رول پیتر و
این بگیرند. اندازه را سانتی متر ٣ طول موج با تابش آن با بتوانند که
از تابش داشت اطمینان بتوان که شد انتخاب دلیل این به طول موج
تابش با متناظر دمای چون است نشده گسیل دیگر فرازمینی چشمه های
پیبلز که دمایی ست از کوچک تر مرتبه چندین گستره، این در چشمه ها این
اولیه کیهانِ که بود تابشی اندازه گیریِ گروه این قصد بود. کرده پیش بینی

است. کرده گسیل

Robert) ویلسون رابرت و (Arno Penzias)پنزیاس آرنُو اما
انجام به زودتر را اندازه گیری این بِل آزمایشگاه های از (Wilson
نجوم رونق تأثیر تحت (Bell Labs) بل آزمایشگاه های رساندند.
سیگنال های که بود ساخته آنتنی دوم، جهانی جنگ از پس رادیویی
سیستم های ساخت پروژۀ از بخشی آنتن، این کند. آشکار را رادیویی
منسوخ و قدیمی آنتن، این وقتی بود. ماهواره ای مخابرات برای اولیه
و پنزیاس داد. قرار پژوهشگران اختیار در را آن آزمایشگاه شد،
رادیویی سیگنال های بررسی برای را آنتن این یافتند فرصت ویلسون
اما ببرند. کار به باشد کهکشان ها بین فضای خاستگاه شان که
نوفه ای پایدار  همهمه می دیدند آنچه ١٩۶۴ سال اندازه گیری های در
آنتن وارد جهت ها تمامی از که بود کلوین ٣٫۵ دمای با میکروموجی

Two Little Dickie کودکانۀ   ترانه به طعنه آمیز اشارۀ :Dickie-birds .١
.Birds
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فضلۀ جمله از کردند بررسی را علت ها تمام پژوهشگران می شد. آنها
همکارانشان از یکی سپس بود. شده انباشته آنتن در که کبوترهایی
همهمۀ این برای منطقی توضیح و کرد صحبت پیبِلز کار دربارۀ آنها با
که بود مهبانگ یادگار تابش واقع در گرمایی نوفۀ  شد. پیدا پایدار
برای است. میکروموجی  گستره در قله اش و سیاه جسم طیف طیفش،
داده ویلسون و پنزیاس به ١٩٧٨ سال فیزیک نوبل جایزۀ کشف، این

تودی). فیزیکس  ١٩٧٨ دسامبر شمارۀ  ١٧ (صفحۀ شد

مجلۀ در مقاله ای همکارانشان و دیکی، پیبلز، ، ١٩۶۵ سال در
ارتباط که کردند منتشر Astrophysical Journal اخترشناسی
cosmic mi-) کیهانی میکروموجی پس زمینۀ تابش اندازه گیری های
به CMBرا اختصار به یا ( crowave background radition
داده انجام مهبانگ (afterglow)پس تابش دربارۀ  پیبلز که محاسباتی
کرد مستحکم را مهبانگ نظریۀ وضعیت مقاله این .[1] داد نشان بود
مقاله این در کرد. تبدیل کیهان شناسی برای غالب مدل به را آن و
معلوم طیف شکل تا است نیاز بیشتری اندازه گیری های «به که شد گفته
با طول موج ها تمام در کیهانی پس زمینۀ تابش که شود آزموده و شود»
تا می گذشت باید زمان دهه چندین دارد. هم خوانی سیاه جسم تابش

شود. انجام اندازه گیری ها این

که آورد بار به را مفاهیمی از بسیاری و داد ادامه کارش به پیبلز
مقالۀ  از پس کمی .(١ (شکل است عالم تحول از ما نوین درک اساس
و چگالی، کوچکِ تغییرات چگونه داد نشان پیبلز ،١٩۶۵ دوران سازِ
کهکشان ها شکل گیریِ به منجر توانسته اولیه عالم در گرانش، نتیجه در
نیرویی واردکردنِ با سیاه، جسم  تابش شود. کهکشانی خوشه های و
عمل پروتون ها بر وارد گرانشی نیروی خالف الکترون ها، بر بازدارنده
اولیه عالم در چگالی تغییرات که است می شده آن از مانع و می کرده
وضعیت این شود. گرانشی مقید سیستم های به منجر که کند رشد چندان
بحرانی حدی به را آن  اندازه عالم، انبساط که داشته تداوم آنجا تا

.[2] برساند

[به  غالب   هسته که داد نشان محاسباتش با پیبلز ١٩۶۶ سال در
بین که می آید بیرون عالمی داغ پالسمای از که م.] هیدروژن  هسته جز
از شروع با است. ۴ هلیوم می گذرد عمرش از دقیقه چند تا ثانیه چند
پس زمینۀ تابش کنونی دمای و فعلی جرمی چگالی و انبساط آهنگ
و ٢۶ بین که کرد محاسبه پیبلز عالم گذشتۀ وضعیت بازیابی و کیهانی
رصدهای در مقدار این است. بوده ۴ هلیوم اولیه عالم  ماده درصد ٢٨
که نهاد پیش را ایده این پیبلز ١٩۶٨ سال در است. شده تأیید پرشمار
آزاد الکترون های و پروتون ها ترکیب از مهبانگ از پس سال ٣٨٠٠٠٠
ماده عمدۀ بخش هلیوم با همراه که گرفت شکل هیدروژن خنثای اتم های
را صحنه دیگر محاسبات و محاسبات آن .[3] ساختند را اولیه کیهان  ٔ 

مشاهدات و مدل ها ریخت: پی  را عالم تحول چارچوب پیبِلز جِیمز .١ شکل

را عالم گذشتۀ اصلی مراحل دربارۀ دقیق تری جزئیات هنوز کار این براساس

سازمان از [شکل می دهد نشان تصویر این را آنها از برخی که می دهد دست به

نوبل]. جایزۀ

آماده عالم سرتاسر در عظیم مقیاس در ماده توزیع چگونگی درک برای
کرد.

تاریک مادۀ توجیه

ماده مختلف انواع چگونه که دهد توضیح می کرد تالش پیبلز
توزیع به منجر آنها تحول که آیند در خوشه هایی شکل به می توانسته اند
در فشار امواج نوسان است. شده کنونی عالم در ماده غیریکنواخت
پالسما از بخش هایی خنثی، اتم های شکل گیری از قبل داغ پالسمای
باعث و است می آورده کش را دیگر بخش هایی و می کرده فشرده را
که بخش هایی باشد. داشته کوچک بسیار تغییرات ماده چگالی می شده
مادۀ  گرانش، نیروی با بوده سنگین تر کمی یکنواخت تقریباً توزیع این در
خوشه های شکل گیریِ به منجر که می کرده جذب خود سوی به را بیشتری
یو جِر دانشجویش، و پیبلز ،١٩٧٠ سال در است. شده ستاره ها و گاز
با باید عالم مادۀ چگالی اولیۀ تغییرات که کردند ثابت ،(Jer Yu)
طی .[4] باشد داشته همبستگی کیهانی پس زمینۀ تابش دمای نوسان
کنونی توزیع و می یافته افزایش ناهمسانگردی ها این طوالنی، زمان
فیزیکدان زمان، همین در است. می آورده به وجود را کهکشان ها
مشابهی محاسبات ،(Yakov Zeldovich) زِلدُویچ یاکوو شوروی،

نبود. گاه آ دیگری کار از دانشگر دو این از هیچ کدام اما داد انجام را

پرینستون، ستاره شناس و پیبلز کهکشان ها، تحول بررسی برای
در که را ستاره هایی حرکت ،(Jeremiah Ostriker) آستریکر جِرِمایا
شبیه سازیِ دارند، قرار خودمان کهکشان مانند کهکشان هایی قرص مدار
به شیئی ستاره های که می داد نشان شبیه سازی ها این کردند. عددی
هیچ که می گیرند خود به میله مانند آرایش سرعت به شیری، راه بزرگی
دیگر پرشمار کهکشان های و شیری راه مارپیچی بازوهای به شباهتی
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دلخواه کهکشان های که ببینید و «بیایید می گوید: آستریکر ندارد.
هستند.» ناپایدار به شدت اختر شناسان

در که را ایده ای آستریکر و پیبلز آشکار، تضاد این توضیح برای
بود کرده مطرح ،(Fritz Zwicky) تسویکی فریتس ،١٩٣٠ دهۀ
که کهکشان هایی که بود رسیده نتیجه این به تسویکی کردند. زنده
است کرده مقید یکدیگر به و آورده در خوشه به شکل را آنها گرانش
مجموع بر اضافه ماده ای باشند، داشته تاریک» «مادۀ زیادی مقدار باید
به تاریکی مادۀ چنین توزیع افزودن با کهکشان ها. آن ستاره های جرم
کهکشان ها آشنای ساختار توانستند پیبلز و آستریکر خود، شبیه سازیِ
قرص کُروی هاله ای شکل به اضافی تاریک مادۀ .[5] کنند بازسازی را
آرایش ستاره ها که می شود آن از مانع و می کند احاطه را ستاره ها اصلی
عالم تاریکِ مادۀ  چگالی که زدند تخمین آنها بگیرند. خود به میله مانند
است. الزم تخت هندسۀ با عالمی برای که است بحرانی» «چگالی ٠٫٢
است. نزدیک بسیار است ٠٫٢۶ که کنونی تخمین  بهترین به تخمین این

Simon) وایت سایمون پالنک، ماکس اخترفیزیک مؤسسۀ مدیر
جدی را تاریک مادۀ  مردم به تدریج ١٩٧٠ دهۀ «در می گوید: (White
همکارش، و وایت دادند.» آن به معما از بیش منزلتی و قدر و گرفتند
صورت بندی پیبلز، کار اساس بر ،(Martin Rees) ریس مارتین
تاریک  ماده ابتدا آن در که آوردند دست به را فرایندی مراتب سلسله 
می آید، در هاله به شکل و می شود خوشه خوشه گرانشی نیروهای اثر در
و پرچگال مؤلفۀ و می شود متراکم و سرد هاله، این در معمولی مادۀ  سپس
اطالعات (برای می سازد می شود، دیده آسانی به که را کهکشان ها نورانی
تورستن و آستریکر جرمایا مقالۀ کهکشان ها،  شکل گیری دربارۀ  بیشتر

ببینید). تودی فیزیکس  ٢٠١٢ اوت شمارۀ ۴٣ صفحۀ در را ناب

وجود دربارۀ پیبلز پیش بینی  برای بیشتری شواهد نجومی رصدهای
فورد کنت و (Vera Rubin) روبین ورا داد. دست به تاریک مادۀ 
فواصل در گازها و ستاره ها مداریِ سرعت دیگران و (Kent Ford)
در روبین ورا (مقالۀ گرفتند اندازه را آندرومدا کهکشان مرکز از مختلف
مادۀ  اگر بخوانید)٢. را تودی فیزیکس ٢٠٠۶ دسامبر شمارۀ  ٨ صفحۀ 
هر می کند پیش بینی نیوتون گرانش قانون باشد، نداشته وجود تاریک
اشیاء سرعت از باید سرعتش باشد دورتر کهکشان مرکز از شیئی چه
سرعت که کرد مشاهده روبین اما باشد. کم تر کهکشان مرکز به نزدیک تر
از است. درونی ستاره های سرعت همان تقریباً ستاره ها بیرونی ترین
کهکشان] مرکز [از فاصله افزایش با که می آمد بر چنین او یافته های
برای مشابه اندازه گیری های می یابد. افزایش خطی شکل به کل جرم
که رساند نتیجه این به را فورد و روبین دیگر، مارپیچی کهکشان ۶٠
فراتر بسیار تا نمی کند ساطع نوری که ماده ای عظیم بی اندازه «مقادیر

است.»  گسترده کهکشان مرئی محدودۀ از

دست نیافتنی [الندا]ی المبدا

دانشگاه نظری اخترفیزیکدان  ،(David Spergel) اسپرگل دیوید
قرص پایداری که دادند نشان آستریکر و «پیپلز می گوید: پرینستون،
هیچ کس آن که با اما است.»  تاریک مادۀ  وجود مستلزم کهکشان ها
کرد فرض ،١٩٨٢ سال در پیبلز چیست، واقعاً تاریک مادۀ  نمی دانست
که هستند ضعیف»  برهم کنش با سنگین «ذراتی عالم در غالب مادۀ  که
به عبارت ــ   است غیرنسبیتی سرعتشان و ندارند برهم کنش تابش با
تابش دمای تغییرات که کرد محاسبه او .[6] سرد تاریک مادۀ  دیگر،
که مقداری بود. خواهد صدهزارم ۵ عالمی چنین در کیهانی پس زمینۀ
در است کلوخه ای بسیار کهکشان ها «توزیع می دهد نشان می گوید او

است.» هموار بسیار تابش توزیع که حالی 

کرده جذب را ایده این مردم بیشتر زمان آن «در می گوید:  پیبلز
(Einstein-de Sitter model) سیتر ــ دِ اینشتین  مدل که بودند
منبسط عالم که می انگارد مدل این است.»  عالم برای مدل ساد ه ترین
است. صفر آن خمش و است بحرانی چگالی آن جرم چگالی و می شود
که باشد بزرگی آن به عالم جرم که داشت تردید پیبلز ١٩٨۴ سال در اما

برمی آید. مدل این از

عالمی به رسیدن برای عام، نسبیت   نظریه اولیۀ  شکل در اینشتین
کرده وارد نظریه در مقیاس تغییر برای را Λ نماد با پارامتری ایستا،
خوانده (cosmological constant) کیهان شناختی ثابت که بود
نشان که مشاهداتی با چون کرد رها را ایده این بعداً او می شود.
در را بنکس تام (مقالۀ بود تناقض در می شود منبسط عالم می داد
دوباره پیبلز ببینید). تودی  فیزیکس ٢٠٠۴ مارس شمارۀ ۴۶ صفحۀ
بین اختالف که را مشکلی تا کرد خود مدل وارد را کیهان شناختی ثابت
در انبساط حال در عالم که قید این و عالم مادۀ چگالی اندازه گیری های
المبدا- مدل به پیبلز مدل کند. برطرف باشد، تخت عظیم مقیاس های
(Lambda-Cold Dark Matter)ΛCDM یا سرد تاریک  مادۀ 
زیاد ΛCDM مدل محبوبیت «از می گوید: او اما .[7] شد معروف
به شبیه باید عالم کنیم فکر می شود باعث چیزی چه نبودم. راضی

باشد.»  ما مدل ساده ترین

ناشناخته ها

Cosmic Background) کیهانی پس زمینۀ کاوشگر اندازه گیری های
سال پیشنهاد که ناسا، فضاپیمای ،(COBE اختصار به ،Explorer
John) مدر جان و (George Smoot) اسموت جرج ١٩٧۴
پرتاب فضا به ١٩٨٩ سال در و بود نوبل، جایزۀ برندگان  ،(Mather
مسیر در ΛCDM مدل می دهد نشان که کرد فراهم را سنجش هایی شد، 
تودی فیزیکس  ٢٠٠۶ دسامبر شمارۀ ١٨ صفحۀ (مقالۀ است درست

.٢-٢١۴ ،١٣٨٧ تابستان و بهار فیزیک، مجلۀ در مقاله فارسی   ترجمه .٢
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پس زمینۀ تابش دور، فروسرخ فوتوطیف سنج (الف) است:  گرفته اندازه (COBE) کیهان پس زمینۀ  کاوشگر را اولیه عالم از گسیل شده گرمایی تابش .٢ شکل
نظریۀ پیش بینی که را کلوین ٢٫٧٢۵ دمای در سیاه جسم  طیف سیاه منحنی است. گرفته اندازه میلی متر ١٠ تا ٠٫١ طول موج های گسترۀ در را میکروموجی
نقشۀ این است. گرفته  اندازه صد هزارم یک دقت با را کیهانی پس زمینۀ تابش افت وخیز تفاضلی، میکروموجی تابش سنج (ب) می دهد. نشان است مهبانگ

عامل نوسانات این است. پس زمینه  تابش ناهمسانگردی های به نظر اولین است شده رسم (COBE) فضا پیمای اول سال دو داده های اساس بر که آسمان
ناسا). به متعلق گادارد فضایی پروازهای مرکز از تشکر (با می بینیم امروز که است ساختارهایی به وجود  آمدنِ

همان طور پس زمینه تابش طیف که داد نشان کاوشگر این ببنید). را
است کلوین ٢٫٧٢۵ دمای با متناظر گرمایی طیف می رفت انتظار که
را طیف اندازه گیری که را لحظه ای «هنوز می گوید: پیبلز ٢الف). (شکل
ناهمسانگردی های نقشۀ اولین هم چنین کاوشگر دارم.» خاطر به دیدم
ناهمسانگردی ها این که پیبلز ٢ب) (شکل کرد فراهم را زمینه پس تابش

گرفتم.»  قرار تأثیر تحت «واقعاً می گوید: بود کرده پیش بینی نیز را

شتاب عالم انبساط آهنگ که ١٩٩٨ سال کشف با ΛCDM مدل
تودی) فیزیکس  ١٩٩٨ ژوئن شمارۀ ١٧ (صفحۀ  است توافق در دارد
کاوشگر زمان از می شود. گرفته معادل تاریک انرژی با Λ اکنون و
پس زمینه  تابش نقشۀ جزئیات دیگر آزمایش های کنون تا COBE
عالم هندسۀ و عمر و محتوا بر سخت تری قیدهای و کرده روشن تر را
است. توافق در ΛCDM مدل پیش بینی های با همه که است گذاشته
مادۀ شناخت بر کیهان شناسی تالش های یکم و بیست قرن آغاز از
Wendy) فریدمن وِندی است. شده متمرکز تاریک انرژی و تاریک
آهنگ اندازه گیری زمینۀ  در که شیکاگو، دانشگاه از (Freedman
می کند، کار تاریک مادۀ  سرشت و حال و گذشته در عالم انبساط
می دهیم انجام کیهان شناسی در امروز چه هر برای «پیبلز می گوید:

است.» نهاده بنیان ریاضی شالوده ای

گمان و است بسته بسیار امید تاریک مادۀ  مستقیم رصد به پیبلز
عالم تاریک بخش اندازه گیری های این منتظر»  نوبلی «جایزۀ می کند
Wide-) گسترده میدان از فروسرخ نقشه برداری تلسکوپ مثال باشد.
برای فضا به آن پرتاب که (Field Infrared Survey Telescope
در کهکشان ها توریع تغییر است، شده برنامه ریزی ٢٠٢٠ سال اواسط
سنجش برای دیگری معیار و گرفت خواهد اندازه را مختلف زمان های

کرد. خواهد فراهم کیهان تحول بر تاریک مادۀ  و تاریک انرژی تأثیر
این از انحراف  هایی یافتن دنبال به «پژوهشگران می گوید: آستریکر
کرده ایم. درست برچسب تاریک انرژی برای ما هستند. ساده تصویر
تا تاریک انرژی نمی کند. عمل فیزیکی نیروی مثل تاریک انرژی اما
برخی چرا اینکه فهم پیبلز نظر به و است.» عدد فقط می دانیم ما که آنجا
مناسبی تحقیقاتی زمینۀ نیستند، توافق در ΛCDM مدل با کهکشان ها
است. نهایی  نظریه ای هیچ که ندارم باور «من است: آینده کارهای برای

بیفتد.»  ما تور در تازه ای چیز که هستیم آن دنبال به هنوز

• Rachel Berkowitz, Physical cosmology wins a
share of the Nobel Prize in Physics, Physics Today
72 (2019), 14-17.
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فیزیک در ٢٠١٩ نوبل جایزۀ

از قدردانی برای فیـــزیک نــوبل جایــزۀ از نیــمی

• فراخورشیدی سیارات جست وجوی راهگشایان

گرنت اَندرو

در امسال نوبل جایزۀ برندگان خورشید، به شبیه ستاره ای مدار در شمسی منظومۀ  بیرونِ سیاره  ای کشف با
حیات میزبانی برای را جهان ها این بالقوۀ توان و گوناگون جهان های مجموعه که داشتند نقش زمینه ای گشایش

می کند. بررسی

کلو دیدیِه و راست) (سمت میر میشل 

۴٠٠٠ از می شناسیم خودمان کهکشان در که سیاره هایی شمار امروز
شیری راه که می یابیم در عدد، این از برون یابی با است. رفته فراتر
پیش قرن ربع این همه،  با دارد. سیاره باشد داشته ستاره آنکه از بیش
آن که با می رسید. به نظر تیره وتار کهکشانی سرشماری ِ چنین چشم انداز
شده پیدا نوترونی ستاره ای اطراف در سیارات اندازۀ و حد در اجرامی
بیشتر که نگرفته اند شکل آن گونه اجرام آن زیاد به احتمال ،[1] بود

محتمل است مرده ستاره ای که آنها میزبان و می گیرند شکل سیارات
 ستاره تنها کند. فراهم حیات پیدایش برای مناسب محیطی که نیست

بود. خورشید خود دارد سیاره می دانستیم که خورشید به شبیه

در چگونه نمی دانستند اخترشناس ها که نبود این مشکل
چند ١٩٨٠ دهۀ در باشند. فراخورشیدی جهان های جست وجوی
نوزدهمی قرن رایج روش کاربردِ با بودند تالش در پژوهشگر
Ra-) RV شعاعی سرعت روش به موسوم ستاره، سرعت اندازه گیریِ
Doppler) دوپلری طیف نمایی یا (dial Velocity method

بیابند. را سیارات به اندازۀ ستاره ها همراهان (spectroscopy

می کردند بررسی را نزدیک ستاره های طیف خط  های اخترشناسان
آبی سمت به و سرخ سمت به خطوط این تناوبی جابه جایی شاید تا
دارد، قرار ستاره مدار در که سیاره ای کم بسیار جاذبۀ نیروی اثر در را
فاصلۀ سیاره اش، و ستاره جرم به پس وپیشی این اندازۀ کنند. مشاهده
بستگی زمین منظرگاه از مدار صفحۀ راستاگزینی و سیاره،  و ستاره بین
بود. (مشتری) برجیس داشتند نظر در اختر شناس ها که نمونه ای دارد.
راستایی از را ما شمسی منظومۀ که موشکاف و هوشیار مشاهده گر
متناظر طیف، جابه جایی متوجه کند رصد دایرةالبروج صفحۀ با موازی
این گرچه شد. خواهد ثانیه بر متر ١٣ مقدارِ به سرعت جهت تغییر با
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سنجش برای RVروش این از پیش کرد، آشکار می توان را جابه جایی
بررسی در مثال بود بزرگ تر مرتبه چند که می رفت کار به سرعت هایی

دوتایی. ستاره های مدار

متقاعد را کسی که فراخورشیدی سیارۀ کشف ادعای چند از پس
تغییر کامال ١٩٩۵ اکتبر ۶ در اوضاع بود، اشتباه مشخصاً یا نکرد
دانشگاه از (Michel Mayor) میر میشل روز این در کرد.
اعالم و پیوست ایتالیا فلورانس در کنفرانسی در هیئتی به ژنو
،(Didier Queloz) کلو دیدیِه دکتری اش، دانشجوی و او که کرد
آسمانی جرمی  که کرده اند کشف را (51 Pegasi b)ب پگاسوس ۵١
[در (51 Pegasi) پگاسوس ۵١ ستارۀ  مدارِ در برجیس اندازۀ به

است. اَعظم)] (فَرس بالدار اسبِ فلکی صورت

انتظار همه که آن نه اما بودند کرده پیدا دیگری برجیس کلو و میر
بزند دور بار یک را مدارش برجیس تا می کشد طول سال دوازده داشتند.
پژوهشگران و می زند دور را ستاره اش روز چهار هر ب پگاسوس ۵١ اما
تا کشید طول سال چند کرده اند. تعیین کلوین ١٣٠٠ را سیاره دمای
نظریه های برای را آن چالش های و کشف این کامال اخترشناسان جامعۀ 
داغ برجیس های چنین که واقعیت این اما بپذیرند. سیارات شکل گیری
خورشیدی  سامانۀ بیرونِ کشف شده جهان های اولین از و دارند وجود

داشت. فراخورشیدی سیارات علم مسیر بر عمیق تأثیری هستند،

اعالم را خود کشف میر که تاریخی از بعد سال ٢۴ تقریباً
فیزیک نوبل جایزۀ از نیمی سوئد علوم سلطنتی فرهنگستان کرد، 
Natalie) باتالیا ناتالی کرد. اهدا کلو و میر به را ٢٠١٩ سال
می گوید:  سانتاکروز، در کالیفرنیا دانشگاه اخترفیزیکدان ،(Batalha

است.»  شده بنا کشف این شالودۀ  بر کاملی پژوهشی «زمینۀ

دقیق بسیار طیف نمایی

سیاره های قدیمی جویندگان از بسیاری مانند کار، آغاز در میر
او می کرد. تحقیق ستاره ها بارۀ  در و بود اخترفیزیکدان فراخورشیدی،
CORelation] CORAVEL طیف سنج ساخت در ١٩٧٠ دهۀ در
مدار سنجش برای طیف سنج این داشت. نقش [And VELocity
glob-) کروی ستاره  ایِ خوشه های مدار ردگیریِ و دوتایی ستار ه های
اما می شد، برده کار به دیگر پژوهش های برخی و (ular clusters
میزان به جرمشان که دارد نیز را شی ء هایی یافتن توان که شد معلوم
میر دارند. قرار مدارشان در که است ستاره هایی  از کم تر مالحظه ای قابل 
یازده جرم با شیئی وجود اولیۀ  ١٩٨٩شواهد سال در که بود گروهی عضو
(HD 114762) ١١۴٧۶٢ دی اچ ستارۀ  مدار در برجیس جرم برابرِ
دامنۀ  .[2] است نزدیک ما به و خورشید به شبیه که کردند ارائه را

بود. ثانیه بر متر ۶٠٠ حدود آسمانی جرم این برای RV سیگنال

طیف سنجی طراحی کلو، خود، جدید دانشجوی از میر، بعد، سال
باشد. CORAVEL دقت برابر ده حدوداً دقتش که خواست را
برای زمان، آن در کرد. آغاز اپتیکی سیستم بهتر کردنِ با را کار کلو
حاویِ سلول بر نور طیف سنج ها بهترین (calibration) درجه گذاریِ
ستاره طیف با سلول از گذر از پس و تابانده ید یا فلورید هیدروژن
ستاره طیف روی مرجع طیفی خطوط از مجموعه ای تا می شد ترکیب
به مرجع چشمۀ نور شدت اما برمی آمد کار پس از روش این شود. سوار
درخشان ترین شان به جز ستاره ها بیشتر طیفی ویژگی هایِ که بود اندازه ای

می شد. محو اغلب

چراغ نور یکی که گذاشت کار طیف سنج در اپتیکی تار جفتی کلو
طیف سنج جدایی را. ستاره نور دیگری و می کرد هدایت را توریوم-آرگون
مرجع نور در ستاره سیگنال که می شد آن از مانع توریوم-آرگون چراغ از
طیف سنج که می داد امکان تلسکوپ از طیف سنج جدایی و شود غرق
به عالوۀ  بهبودها این با شود. داده جا کنترل شده به دقت محیطی در
برای (charge-coupled device) بارجفت شده مدارهای کاربردِ
میر ،(dispersed photons) پاشیده فوتون های مکان دقیق ثبت
درست که بسازند ثانیه بر متر ١٣ دقت با طیف سنجی توانستند کلو و
و حد در سیاره  ای RV سیگنال های کردن آشکار برای الزم محدودۀ  در

بود. برجیس همزادهای  اندازه

نامیده  ELODIE که را خود طیف سنج کلو و میر ١٩٩۴ سال در
Haute-) ــ پروانس ُاوت  رصدخانۀ متریِ ١٫٩٣ تلسکوپ با بودند،
ستاره ١۴٢ بررسی و کردند جفت فرانسه شرق جنوب در (Provence
حدود فاصلۀ در پگاسوس ۵١ هدف ها این از يکی کردند. آغاز را
پس بود. خورشید مشابه طیف طبقه بندیِ نظر از که بود نوری سال ۵٠
تناوبی سیگنالی متوجه کلو ،١٩٩۵ ژانویۀ و ١٩٩۴ سپتامبر رصدهای از
فرصت برای میر شد. روز ۴٫٢ دورۀ تناوب و ثانیه بر متر ۶٠ دامنۀ با
زیر بالدار اسب فلکی صورت ستاره های و بود رفته سفر به مطالعاتی
تحلیل داشت که را داده هایی زیاد وسواس با کلُو بنابراین بودند،  افق
اما کند. پیدا داده ها برای سیاره وجود از غیر توضیحی شاید تا کرد

نکرد. پیدا توضیحی چنین

ژوئیۀ در و کرد ارائه او برای را خود دالیل کلو و گشت، باز میر
جایش سر  RV سیگنال آیا که ببینند تا رفتند رصدخانه به ١٩٩۵
که بود موقع «آن می گوید: کُُلو بود. جایش سر سیگنال نه. یا هست
فاصلۀ در سیاره ای وجود برای داشتند قوی شواهدی آنها شدیم». متقاعد

خورشید. تا تیر میانگین فاصلۀ هشتم یک یعنی نجومی یکای ٠٫٠۵

در که کردند آغاز را مقاله ای نوشتن روی کار عجله با کلو و میر
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میر کشف اعالم از پس کمی .[3] فرستادند نیچر مجلۀ برای اوت ماه
اصلی رقبای را ب پگاسوس ۵١ سیارۀ وجود اکتبر، ماه کنفرانس در
Paul)باتلر پل و (Geoffrey Marcy) مارسی جفری کلو، و میر

کردند. تأیید سان فرانسیسکو، ایالتی دانشگاه از (Butler

تمبر کلکسیون فراسوی

ستاره نزدیکی در پرجرمی سیارۀ چنین نمی  کردند فکر نظریه پردازان ابتدا
مداری به دورتر مداری از بسوزد آنکه بدون یا بگیرد شکل بتواند
چطور نیستند مطمئن هنوز اخترشناسان واقع در کند. مهاجرت داخلی تر
.[4] می شوند پیدا خود میزبان ستارۀ نزدیکی در برجیس جرم با سیاراتی
یافتن برای را راه ب پگاسوس ۵١ کشف حل نشده، معمای این علی رغم
هم چنین روشRVگشود. از استفاده با دیگر فراخورشیدی سیارۀ صدها
جست وجوی دیگرِ روش درستی برای حیاتی اثباتی به منجر کشف این

شد. فراخورشیدی سیارات

از (David Charbonneau) شاربنو داوید ،١٩٩٩ سال در
(HD 209458) ٢٠٩۴۵٨ دی اچ ستارۀ نور همکارانش و هاروارد
احتماال که بودند کرده نشان را ستاره این قبال دیگران و میر سنجیدند. را
دورۀ تناوب و سیاره بزرگی اساس بر دارد. برجیس به شبیه داغ سیاره ای
ستاره جلوی از سیاره زمین، از رصد خط در این که احتمال آن، کوچکِ
سیاره مدارِ صفحۀ هندسی وضعیت بود: نیز چنین بود. زیاد شود، رد
ب ٢٠٩۴۵٨ دی اچ سیارۀ   بود:  مناسب بسیار زمین از رصد برای
این می شود. رد ستاره اش جلوی از روز ٣٫۵ هر (HD 209458 b)

.[5] شد شناسایی (transit) گذار روش با که بود سیار ه ای اولین

RV روش با دیگر سیاراتی کشف با همراه شاربنو گروه کشف
جمعی برای نعمتی داد، رخ ب پگاسوس  ۵١ کشف از پس همه که
تلسکوپی ساختِ موضوع پیش، مدت ها که بود ناسا اخترشناسان از

transit) گذار  نورسنجی روش با سیارات آشکارکردنِ برای فضایی
پیش را پروژه این ناسا آنکه با بودند. کرده مطرح را (photometry
[فضایی [تلسکوپ ساخت ٢٠٠١ سال در بود،  کرده رد بار چهار این از
در سیاراتی  فراوانی میزانِ تعیین اصلیش هدف که کرد تصویب را کپلر
دورۀ تناوبِ با و خورشید به شبیه ستاره هایی مدار در زمین اندازۀ و حد
شد پرتاب فضا به بعد سال هشت تلسکوپ این بود. سال یک حدود
کرد. متحول را کهکشان در سیارات جمعیت از ما شناختِ نهایت در و

ســـیاراتی کپلر کشـــــف های اولین می رفت، انتظار که همان طور
نکشید طولی اما بود. ب پگاسوس  ۵١ مانند برجیــــس اندازۀ  در داغ
این از برخی شد. پیدا کوچک تر جهان های نشانه های داده ها میان در که

ما خورشید به شبیه متوسط عمر و جرم با ستاره هایی مدار در سیارات
فراوان ترین که داشتند قرار کوتوله ستاره های مدار در دیگر برخی بودند؛
در جانسون جان (مقالۀ  هستند عمر طوالنی ترین با عالم ستاره های
رصد خانۀ  در ببینید). را تودی فیزیکس ٢٠١۴ مارس شمارۀ  ٣١ صفحۀ 
استفاده با نیز، میر رهبریِ به گروهی شیلی، در (La Silla) السیا
High Accuracy Radial-velocity) HARPS طیف سنج از
جهان های می گیرد، نوری تار از را سیگنالش که (Planet Searcher
رصدهای از برخی توانستند اخترشناسان کردند. کشف دیگری گوناگون
RV اندازه گیریِ با می دهد) به دست را سیاره قطر (که را گذار نورسنجی
کپه ایِ ترکیب از تصویری تا کنند همراه می کند) معلوم را سیاره جرم (که

آورند. به  دست جهان ها این

١٩۵۵ سال از کشف شده فراخورشیدی سیارات انباشتی جمع  :١ شکل
چشمگیر شکل به  ،٢٠٠٩ درسال فضا به کپلر تلسکوپ فرستادن با کنون تا

تغییرات]. با ناسا فراخورشیدیِ سیارات بایگانی از [برگرفته کرد رشد

تمبر دوران را آن (Batalha) باتالیا که اولیه  ای دوران از بعد
شگفتی اظهار کشفی هر از روزنامه ها و پژوهشگران و می نامد جمع کردن
سیاره آن قدر کپلر کوتاه مدتی در می شدند،  بی خود خود از و می کردند
ژانویۀ شمارۀ ١٠ (صفحۀ  داد انجام آماری بررسی های بتوان که کرد پیدا
پیش تا می دهد، نشان ١ شکل که همان طور تودی). فیزیکس ٢٠١۴
کرده شناسایی را سیاره صد چند تنها اختر شناسان فضا به کپلر پرتاب از
با آن از پس دهه یک بود. بزرگ تر نپتون از جهان ها این ٪٩٠ و بودند
از شناخته شده سیاره های ٪٩٠ دیگر فراخورشیدیِ سیارۀ  ٣٧٠٠ کشف
شده دیده کنون تا که سیاراتی گونۀ فراوان ترین است. کوچک تر نپتون
از کوچک تر گازیِ جهان های و زمین از بزرگ تر سنگی آسمانی اجرام

ندارد. وجود خورشیدی   منظومه در که هستند نپتون
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است کار شروع تازه

از پس ٢٠١٩ اوت در عکس این در وب جیمز فضایی تلسکوپ ٢ـ شکل
فرار زمین مدار در ٢٠٢١ سال در تلسکوپ وقتی می شود. دیده ساخت تکمیل
ناسا/کریس از (عکس کرد خواهد تحلیل را فراخورشیدی سیارات ِ وج بگیرد

گان).

نقشه ای فراخورشیدی سیارات چشم انداز برای اخترشناسان که اکنون
دست دقیق تری تصویر خاص سیاراتی از می خواهند آورده اند، به دست
فراخورشیدی سیارات از نقشه برداری ماهوارۀ گذشته سال آورند.
(Transiting Exoplanet Survey Satellite) گذار حال در
مدارِ در سیاراتی جست وجوی در ماهواره این شد، پرتاب فضا به
ترکیب دقیق سنجش های با بتوان که است نزدیک ســـتاره های آن
زمین روی تلسکوپ های از استفاده با کرد. معلوم را آنها ِجو
رصدخانه های بعدیِ نسل و (large-aperture) زیاد گشودگی با
ستاره برابر از سیاره وقتی توانست خواهند اخترشناسان فضایی،
آن از یا کرده عبور سیاره جو از که را ستاره نور از بخشی می گذرد
صفحۀ  در کنوتسن هیدِر (مقالۀ کنند بررسی جداگانه است، یافته بازتاب

وِب جیمز فضایی تلسکوپ تودی). فیزیکس ٢٠١٣ ژوئیۀ شمارۀ ۶۴
فضا به ٢٠٢١ سال در که (James Webb Space Telescope)
جداکردن برای طراحی شده ابزار بهترین (٢ (شکل شد خواهد پرتاب

داده هاست. بقیۀ از سیاره اثرانگشت

این می کنند، کار فراخورشیدی سیارات زمینۀ  در که آنها برای
در حیات برای جست وجو وسوسه انگیز دوران به گذار برای بررسی ها
٢٠١٩ مارس شمارۀ ٢۴ صفحۀ (مقالۀ اساسی ست و مهم عالم، بقیۀ
حدود برمی آید کپلر داده های تحلیل از ببینید). را تودی فیزیکس 
شاید که دارد وجود شیری راه کهکشان در زمین مانند سیاره میلیارد ده
اخترشناسان باشند. می شناسیم ما آن گونه از حیات میزبان بتوانند
بررسی را سیارات این است امکان پذیر که آنجا تا می خواهند
Terra Hunting) زمین شکار آزمایش با است امیدوار کلو کنند.
جستجویی آزمایش این بردارد. راه این در گامی خود (Experiment
نزدیک ستاره های مدار در زمین مانند سیاره های یافتن برای نظام مند
جدیدی طیف سنج با روشRVو با را جهان ها این می خواهد او است.

است. داشته سهم طراحیش در که کند پیدا

حیدری نادر ترجمۀ

دانشگاهی) نشر مرکز فیزیک مجلۀ پیشین مجری (ویراستار

• Andrew Grant, Half of Nobel Prize in Physics hon-
ors exoplanet trailblazers, Physics Today 72 (2019) 12.
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•٢٠١٩ سال در علم
استوی، اما مورِلو، لورِن مکس من، ایمی لدفورد،  هایدی گیبنی، الیزابت سیرانوسکی، داوید کاستلوِکی، داویده

ویتزِه الکساندرا تالفسون، جِف سبارامان، نیدی

ویرایش اخالقی وجوه دربارۀ  بحث و سیاسی، ثبات عدم آب وهوا، تغییرات با ارتباط در اعتراضات
بی سابقه، دست یافته هایی پژوهشگران اما بود. علم برای ٢٠١٩ سال چالش های انسان، جنین در ژن
و سیاهچاله، از تصویری می کند، عمل بهتر خود معمولی مشابه از که کوانتومی کامپیوتر همچون

داشتند. نیز سیارک خاک از نمونه برداری

انداختند. سیاهچاله سیاهی به را کوتاه نظر اولین امسال اخترشناسان
Event) رویداد افق تلسکوپ بین المللی گروه آوریل ماه در
شاید که کردند رونمایی تصویری از (Horizon Telescope
مستقیم تصویر نخستین باشد: ٢٠١٩ سال تصویر به یادماندنی ترین
تلسکوپ چندین از متشکل شبکه ای آن. رویداد افق و سیاهچاله از
سیاهچاله، این از هم زمان داده گیریِ با جهان، مختلف نقاط در رادیویی

آوردند. به وجود را تصویر این

از یکی ماه در کاوش ماه، سطح بر آپولو فرود سالگرد پنجاهمین در
کاوشگر ژانویه ماه در بود. فضایی سازمان های برنامه های اولویت های
پنهان نیمۀ در که بود فضاپیمایی اولین (Chang’e-4) ۴ چانگ اُؤ
در هنوز (Yutu-2) ٢ یوتو نام به آن ماه نورد آمد. فرود به سالمت ماه
می گردد (Von Karman crater) کارمان فون دهانۀ  خاک و گرد
در نبود. موفق همین قدر ماه در کاوش برای دیگر تالش های می کاود. و
سقوط به ماه روی خصوصی فضاپیمائی قراردادن برای تالش آوریل ماه
در سرنوشت همین سپتامبر ماه در انجامید. ماه سطح روی فضاپیما
پروژۀ این مدارگرد کرچه بود (Vikram) ویکرام هندی ماه نشین انتظار
برنامه طبق هنوز (Chandrayaan 2) ٢ چاندرایان به موسوم فضایی

می زند. دور را ماه

لرزه سنج می دهد. نتیجه همچنان مریخ فضایی پژوهش های

فرانسوی ها که ،(InSight lander) این سایت ناسا، مریخ نشین
تقریباً کرد. آشکار را مریخ لرزه(marsquake)ها اولین ساخته اند،
ناسا، مریخ نورد ،(Curosity) کنجکاوی دورتر، کیلومتر ۶٠٠
کرد. آشکار ژوئن ماه در را مریخ ِ وج در متان گاز از بی سابقه مقادیری
چند از پس این که به ويژه ندارند پدیده این برای توضیحی هنوز دانشگران
،(Opportunity)فرصت با ناسا فوریه، ماه در شد. ناپدید متان روز

کرد. وداع خود، سختکوش و قدیمی مریخ نورد

٢ هایابوسا ژاپنی کاوشگر خورشیدی، منظومۀ دورتر فضاهای در
(Ryugu) ریوگو سیارک سطح از فوریه ماه در ،(Hayabusa 2)
سیارک به را کوچک گلوله ای ژوئیه، ماه در سپس برداشت. نمونه
از مقداری تا آمد فرود سیارک سطح بر آن از پس و کرد شلیک
این ٢ هایابوسا آینده سال کند. جمع آوری را تازه نمایان شده مادۀ این
فضاپیمای پلوتو، از فراتر بسیار آورد. خواهد زمین به را نمونه ها
به آسمانی جرمی کنار از ناسا (New Horizons) نو افق های
در آسمان معنی [به (Arrokoth) اَرِکات نام به کیلومتر ٣۵ طول
و ارکات) کشف (محل مریلند بومیان (Powhatan) پاؤهتَن زبان
چسبیده به هم کلوچۀ دو به که آن حیرت آور شکل گذشت. م.] ویرجینیا
به کنون تا که است آغازین یخ بستۀ جهان از نما نزدیک ترین می ماند،

آمده. بشر چشم
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می کاود. هم چنان را مریخ کنجکاوی، ناسا، کاوشگر

همراه به را شمسی منظومۀ فراسوی از دیدارگری حتی سال این
دسامبر ماه اوایل در (21/Borisov) ٢١/بوریسف دنباله دار داشت.
اومواموا از پس آسمانی  جرم دومین و زد دور را خورشید به سرعت
به دیگر منظومه ئی از که است ٢٠١٧ سال در (Oumuamua)

می زند. سر ما منظومۀ

داغ بحث

می گذراند. سر از را سخت روزگاری زیست محیط زمین، روی اما
بین دولتی علمی سیاست گذاری چارچوب «هیئت از گزارشی اساس بر
ملل سازمان حمایت تحت که زیستی» تنوع و اکوسیستم ها فواید برای
نزدیک آب وهوا، گرم شدن و زیستگاه ها نابودی به علت می کند، عمل
انقراض خطر معرض در اینک حیوانی و گیاهی گونۀ میلیون یک به
در (IPCC) آب وهوایی» تغییرات بین دولتی «هیئت و دارند قرار
برای تقاضا کاهش جهت در جدی تالش های خواستار ویژه، گزارشی
بیشتر که غذایی رژیم هایی به مردم ترغیب جمله از شد، زراعی زمین
چنین بدون که می گوید بین دولتی هیئت باشد. سبزیجات بر مبتنی
سال توافق نامۀ جمعی اهداف به توانست نخواهند دولت ها اقدامی،
متعهد جهان ملت های توافق نامه این در یابند. دست  پاریس در ٢٠١۵
دمای صنعت، پیدایش از پیش دوران با مقایسه در نگذارند که شدند

شود. گرم تر سانتی گراد درجۀ ٢ از بیش زمین

جهت این خالف در را جهان سیاسی جریانات می رسد به نظر اما
Jair) بولسونارو ژاییر پوپولیست، رئیس جمهور برزیل در می دهد. سوق
تند اهدافی با ژانویه ماه در را خود ریاست دوران ،(Bolsonaro

را علوم بودجۀ او کرد. آغاز زیست محیط از حفاظت علیه تیز و
دربارۀ دروغ گویی به را خود دولت دانشگرانِ ژوئیه ماه در و داد، کاهش
متحده، ایاالت در کرد. متهم آمازون در جنگل زدایی سریع افزایش
محیط از حفاظت مقرارت برچیدن در خود اقدامات به ترامپ دونالد
En-) زیست محیط از حفاظت ادارۀ ژوئن ماه در داد. ادامه زیست
(EPA اختصار به یا ،vironmental Protection Agency
گازهای گسیل محدودیت های کاهش برای برنامه ای متحده، ایاالت
پیشنهاد اوت ماه در آن دنبال به و کرد نهایی را نیروگاه ها از گل خانه ای
و بماند، تغییر بدون خودروها سوخت مصرف استانداردهای که کرد
محیط از حفاظت ادارۀ  کرد اعالم رئیس جمهور هم سپتامبر ماه در
می داد امکان ایالت این به که را کالیفرنیا ایالت قدیمی معافیتِ زیست،
کند وضع کامیون و خودرو از کربن گسیل برای را خود استانداردهای
فرآیند متحده ایاالت دولت نوامبر، ماه در و گرفت. خواهد ایالت این از

کرد. آغاز را پاریس توافق نامۀ از خروج رسمی

تظاهرات برای جنوبی افریقای کیپ تاون در آب وهوا تغییرات به معترضان

می شوند. جمع

شود. ایجاد فضا گله داری برای تا شد سوزانده آمازون جنگل بزرگ بخش های
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داشته صعودی سیر شده،هم چنان گزارش بهداشت جهانی سازمان به ٢٠١٩ سال در که سرخکی موارد شمار سرخک. شیوع افزایش
ماداگاسکار، جمله از کشور چند در سرخک گستردۀ شیوع متعدد موارد نشان دهندۀ  شد، اعالم نوامبر ماه در که اولیه داده های است.

است. برزیل و فیلیپین، اوکراین،

به دست دولت ها کله شقی برابر در جهان سرتاسر در سیاسی فعاالن
آب وهوایی تغییرات جهانی اعتصاب جمله از زدند اعتراضی اقدامات
اکتبر، ماه در سپتامبر. ماه در (Global Climate Strike)
را نفر میلیون ها (Greta Thunberg) تونبِرگ گرتا فعالیت های
اقدامات به بخواهند دولت ها از تا آورد خیابان ها به کشور ١۵٠ در
علیه ادعانامه دو جوانان رهبران اکتبر، ماه در بزنند. دست جدی تری
شده استدالل آن در که بردند دادگاه به کانادا فدرال دولت و آالسکا ایالت
آنها حقوق فسیلی، سوخت های از استفاده تشویق با دولت ها این است
فعالیت های بزرگ تر روند از بخشی ادعانامه ها این می کنند. نقض را
هلند در بزرگ پرونده ای جمله از آب وهوایی  تغییرات زمینۀ  در حقوقی
برای هلند دولت تقاضای به هلند عالی دیوان مه، ماه در است.
Urgenda) اورخندا بنیاد ادعانامۀ مورد در دادگاه رأی در نظر تجدید
زمینۀ در که شهروندی سازمان این کرد. رسیدگی (Foundation
را پایین تر دادگاه های بود توانسته می کند فعالیت آب وهوایی تغییرات
عمل جدی تر آب وهوا تغییر با مقابله برای باید هلند دولت که کند قانع
امکان هلند دولت بدهد، رأی اورخندا بنیاد نفع به عالی دیوان اگر کند.

ندارد. دیگر فرجام خواهی

زیست شناسی مرزهای گستردن
در اخالقی و زیستی محدودیت های آزمودن سالِ گذشته، سال
چهار را، خوک چند مغز پژوهشگران متحده ایاالت در بود. آزمایشگاه ها
پر مایعی  انداختن به جریان و تلمبه زدن با آنها، سر قطع از پس ساعت
موجب ترفند این کردند. احیا خون، به شبیه اکسیژن و غذایی مواد از

راه به متابولیک کارکردهای دیگر و قند مصرف مثل کارکردهایی شد
تالش پژوهشگران می  کردند. کار هنوز مغزها که برمی آید آن از که بیفتد
با آزمایش شروع از پیش آنها ــــ کنند احیا نیز را هشیاری که نکردند

شدند. نورون ها کارکرد از مانع مایع، به شیمیایی موادی افزودن

را میمون جنین های دانشگران دیگری، بدن بیرون آزمایش در
هر از بیش که رویاندند آزمایشگاه ظرف در هفته سه به نزدیک
(primates) نخستی ها جنین تاکنون که ا ست دیگری زمان مدت
پیش را پرسش این برجسته کار این است. شده رویانده آزمایشگاه در
مقدار از بیش آزمایشگاه در انسان جنین داد اجازه باید آیا که می آورد
یابد؟ رشد می شود) اعمال کشورها بیشتر در که (محدودیتی  روز ١۴
این زدن دور برای راهی امریکا در پژوهشی گروهی سپتامبر، ماه در
بنیادی یاخته های از را انسان جنین آنها کرد:  فراهم روزه ١۴ محدودیت
اولیۀ رشد مراحل که می رسد به نظر رویاندند. و ساختند (stem cells)
اینکه است. بوده همانند انسان واقعی جنین با مصنوعی» «جنین این
مراحل تا مصنوعی جنین های رویاندن اجازۀ آزمایشگران به باید آیا

است. جریان در هم اینک که است اخالقی بحثی داد، را بعدی

بس قوه ای بنیادی یاخته های کلینیکی کاربرد در همچنان ژاپن
برنامۀ که بالغی یاخته های یعنی ،(pluripotent stem cells)
حالتی در تا (reprogrammed) است شده داده تغییر آنها ژنتیک 
سپتامبر، ماه در دارد. را باال دست بگیرند، قرار جنینی حالت به شبیه
را چشم قرنیۀ  یاخته های   ورقه یاخته ها، این کاربرد با ژاپنی گروهی
زدند. پیوند می داد دست از را خود بینایی که زنی چشم به را آن و ساختند
القایی بس ُقوِگی با بنیادی یاخته های از ژاپنی پزشکان گذشته، دهۀ در
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برای (iPS اختصار به یا ،induced Pluripotent Stem cells)
کرده اند استفاده چشم دیگر بیماری نوعی و پارکینسون بیماری درمان
برای یاخته ها این کاربرد تا که شد داده اجازه دیگری گروه به امسال و
در قضاوت هنوز اما بگذارند. آزمایش به را نخاعی ضایعات درمان

است. نرسیده نهایی نتیجۀ به درمان ها این مؤثربودن مورد

کوانتومی شگفتی

که رسیدند کوانتومی محاسبات در عطف نقطۀ آن به فیزیکدان ها
گوگل شرکت از گروهی اکتبر، ماه در می کشیدند. را انتظارش مدت ها
محاسبه ای کوانتومی کامپیوتر با که کردند ادعا و منتشر نیچر در گزارشی
کامپیوتر پیشرفته ترین با حتی آن انجام که رسانده اند انجام به را
خروجی های وارسی که محاسبه خودِ است. ناممکن عمال کالسیک
کار این اما ندارد، گسترده کاربرد است تصادفی عددهای کوانتومی مولد
جمله از کوانتومی کامپیوترهای آیندۀ کاربردهای به سوی ا ست گامی مهم

رمزگشایی. و جدید مواد طراحی

گوگل کوانتومی پردازشگر «سیکامور»،

ژرف) ذهن) دیپ مایند گوگل، شرکت در دیگری گروه
پیشرفته ترین از یکی و است مستقر لندن در که ،(DeepMind)
به یا ،artificial intelligence) مصنوعی هوش زمینۀ در شرکت ها
برنامه هایش که داد نشان شرکت این شد: خبرساز است، (AI اختصار
٢ استارکرفت ویدئویی چندنفرۀ و روی شبکه بازیِ در توانسته اند
روباتی بار نخستین و برسند. خبرگی مرحلۀ  به (StarCraft II)
را پوکر قهرمانان پوکر، چندنفرۀ بازی در توانست مصنوعی هوش با
بهترین برابر در توانسته اند برنامه ها نوع این آنکه با دهد. شکست
مثال) برسند چشمگیر پیروزی های به (Go) گو و شطرنج بازیگران

،(٢٠١۶ سال در ژرف ذهن شرکت (AlphaGo) آلفا گو برنامۀ پیروزی
چندنفره، بازی های که می گویند می کنند کار زمینه این در که بسیاری
همچون مصنوعی، هوش در واقعی چالش های برای بهتری همانندهای
self-driving) خودران خودروهای یا کاله برداری و تقلب کشف

است. (cars

از استفاده با شیمیدان ها ،٢٠١٩ سال در این از پیشتر
و (atomic-force microscope) اتمی نیروی میکروسکوپ
کربن حلقه ایِ مولکول اولین توانستند تک مولکول ها، کردنِ جابه جا 
مولکولی ترانزیستورهای ساخت چشم انداز کار این با بسازند. را خالص

است. شده گشوده

جنین ویرایش 

چینی، دانشگر که بود خبر این از گیج هنوز جهان ،٢٠١٩ سال آغاز در
دنیا به را ژن ویراسته نوزادانِ اولین ،(He Jiankui) جیانکویی هه
CRISPR-) ٩ ــ کَس کریسپر سیستم از استفاده با او است. آورده
آنها تا بود داده تغییر دختر دوقلوهای جفت در را CCR5 ژن (Cas 9
ساخت رمز دربردارندۀ ژن این کند. مقاوم اچ آی وی ویروس برابر در را
ماه در می برد. کار به یاخته به ورود برای ویروس که است پروتئینی 
نتیجه این به چین بهداشت وزارت رسیدگی گروه آن که از پس ژانویه،
تولد در ژن ویرایش کاربرد ممنوعیت مورد در ملی مقررات هه که رسید
The) جنوب فناوری و علم دانشگاه است، کرده نقض را انسان نوزاد
(Southern University of Science and Technology
وزارت مارس، ماه در کرد. اخراج را او ،(Shenzhen) شن ژن در
این کرد؛ منتشر را زمینه این در اضافی مقررات پیش نویس بهداشت
برخالف که است کسانی  برای سنگین مجازات های شامل مقررات
یکی ماه، همین در کنند. عمل انسان ژنِ ویرایش دربارۀ موجود قواعد
کرد مطرح را خواست این بهداشت جهانی سازمان مشاور هیئت های از
جنین ویرایش دربارۀ پژوهش ها ثبتِ برای جهانی و اطالعاتی بانکی که
ویرایش بالینی کاربردِ با هیئت این که کرد اعالم و بیاید به وجود انسان

است. مخالف انسان  ژنِ وراثت پذیرِ

ژن ویراسته کودک می خواهد که دیگری دانشگر ژوئن، ماه در اما
دنیس روسی، زیست مولکول شناس درآمد. سخن به بیاورد دنیا به
دارد نظر در گفت نیچِر مجلۀ  به (Denis Rebrikov) رِبریکوف
خود عالقۀ نیز اخیراً و بکارد زنان رحم در را ژن ویراسته جنین های
اما است. کرده ابراز می شود مربوط ناشنوایی به که جهشی تعمیر به را
اجازۀ روسیه قانون گذاران تا کرد خواهد صبر که است گفته نیز را این

بدهند. او به را ژن ویراسته جنین های کاشت
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دارد، ادامه ژنوم ویرایش دربارۀ جدل و بحث  حالی که در
ماه در می کنند. بهتر را ویرایش فناوری های همچنان پژوهشگران
زیست شیمی شناس ،(David Liu) لیو دیوید رهبری به گروهی اکتبر،
هاروارد دانشگاه های به متعلق (Broad Institute) براؤد مؤسسۀ
prime) پرایمری ویرایش روش از ماساچوست، کمبریج در ام آی تی و
تازه ابزار این می دهد نشان اولیه نتایج برداشتند. پرده (editing
شاید نکته این و باشد دقیق تر کریسپر-کَس٩ ویرایشگر از می تواند

داد. کاهش را انسان در ژن ویرایش ایمنی دربارۀ نگرانی ها برخی

مردد رهبری

توافق، بدون (برگزیت) اروپا اتحادیۀ  از خروج به بریتانیا نزدیک شدن با
دارند، نیاز که کردند ذخایری انبار کردن به شروع بریتانیا دانشگاه های
و می، ترزا کرد. تمدید بار سه را اروپا اتحادیۀ از خروج مهلت دولت اما
قرارداد برای را پارلمان موافقت نتوانستند جانسون، بوریس جانشینش،
همچنان وضعیت این از برخاسته عدم اطمینانِ و کنند جلب برگزیت
دولت کشور، علمی شالودۀ تقویت برای است. دانشگران نگرانی باعث
خروج برنامه اش و شد پیروز انتخابات در دسامبر ١٢ در (که جانسون
باشد) جانسون مذاکرات حاصل که ا ست قراردادی با اروپا اتحادیۀ از
جدید فناوری های به بارآوردن و پژوهش برای دولت بودجۀ که داد قول
٢۴میلیارد با (معادل پوند ١٨ میلیارد به و کند برابر دو ٢٠٢۵ سال تا را
تغییر پژوهشگران نفع به را ویزا اعطای سیاست های و برساند دالر)

دهد.

تعویقی زیست حالت در را سال علمی ادارۀ  چند متحده، ایاالت در
از قسمت هائی تعطیلی از ناشی وضعیت گرفتار آنها ــــ کردند شروع
بود. بی سابقه تعطیلی مدت این کشید. درازا به روز ٣۵ که بودند دولت
به یا ،National Science Foundation) علوم ملی بنیاد و ناسا
فعالیت های بیشتر شدند مجبور که بودند اداراتی بین در (NSF اختصار
این به نتوانستند ژانویه اواخر تا قانون گذاران کنند. متوقف را خود

دهند. خاتمه بن بست وضعیتِ 

دروگومیِر کلوین متحده ایاالت سنای هرج ومرج، وضعیت این در
ادارۀ مدیر مقام در را اقلیم شناس (Kelvin Droegemeier)
کرد. تأیید ترامپ دونالد مشاور و سفید کاخ فناوری و علم سیاست های
به سرعت، دروگومیر، بود. کرده سر مشاور بدون را سال دو تقریباً ترامپ
ناروای نفوذ نوع هر متوقف کردن برای تالش در اصلی بازیگران از یکی
مؤسسات کنون، تا ٢٠١٨ سال از شد. متحده ایاالت علوم در خارجی
به دست کم ،(National Institutes of Health) بهداشت ملی
دولت های با خود روابط اعالم عدم به دلیل دانشگر ١٨٠ وضعیت

ــ آمریکایی چینی  دانشگران این از بسیاری است؛ کرده رسیدگی خارجی
قرار بازرسی ها این هدف خود قومیت خاطر به که می رود آن بیم و بوده اند
خود کارمندان علوم، ملی بنیاد و انرژی وزارت بین، این در باشند. گرفته 

کردند. منع خارجی استعدادهای استخدام برنامه های در شرکت از را

کرده خارجی ها دخالت برابر در سخت گیری به شروع هم استرالیا
سایبری، حمالت به پاسخ گویی برای کرد اعالم دولت اوت، ماه در است.
دولت ها سوی از دانشگاه ها به دیگر حمالت و فکری، محصوالت سرقت

داد. خواهد تشکیل کارشناسی کمیتۀ خارجی، گروه های یا

گرفتار مدنی ناآرامی های معرکۀ در دانشگران دیگر، جاهای در
و پلیس بین خشونت بار درگیری های هنگ کنگ در شدند.
و کرد. مختل را دانشگاه سه در در پژوهش و آموزش تظاهرکنندگان،
نابرابری علیه سانتیاگو در گسترده اعتراضات به دلیل شد مجبور شیلی
COP25 مذاکرات برای کشورها سران نشست میزبانی از اقتصادی،
ماه در نهایتاً گفت وگوها این دهد. انصراف آب وهوا وضعیت دربارۀ 

شد. برگزار مادرید در دسامبر

سالمت وضعیت

شایع سال طول در ابوال بیماری کنگو، دموکراتیک جمهوری شرق در
٢٢٠٠ از بیش مرگ موجب ٢٠١٨ اوت در شروعش زمان از و بود
به و دومین، ابوال اپیدمی این قربانی ها تعداد نظر از است. شده نفر
است. بوده اپیدمی مشکل ترین دارد، جریان منطقه در که جنگی علت
نسبت گسترده عدم اعتماد و کرده اند حمله امدادگران به مسلح گروه های
ساکنان از بسیاری است شده باعث امدادگران و دولتی کارگزاران به
سازمان ژوئیه، ماه در بپرهیزند. درمانی مراکز به مراجعه از محلی
که کرد اعالم (World Health Organization) بهداشت جهانی
بین المللی»است ابعاد در بهداشتی اضطراری «وضعیت ابوال، شیوع این

است. سازمان این هشدار وضعیت باالترین که

کنگو دموکراتیک جمهوری در ابوال شیوع با مبارزه درگیر امدادگران
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اولین توانستند پژوهشگران پرآشوب، وضعیت این علی رغم
و برسانند انجام به ابوال تجربی داروی چهار برای را کنترل شده آزمایش
مراحل در که را بیمارانی ٪٩٠ پادتن ، بر اساس درمان دو که دریافتند
امدادگران می کند. معالجه بودند، کرده مراجعه درمانگاه به مرض اولیۀ
به است ساخته (Merck) مرک داروسازی شرکت که را واکسنی
در کردند. تزریق کنگو دموکراتیک جمهوری شرق در نفر ٢۵۶٠٠٠
جهان دارویی ادارات که شد واکسنی نخستین واکسن این نوامبر ماه

کرده اند. تأیید را آن

سیگار که کسانی در ریوی آسیب های شیوع متحده ایاالت در
و نفر ۵٠ از بیش مرگ به منجر می کردند، استعمال الکترونیک
بهداشتی مقامات و پژوهشگران و شد نفر ٢٠٠٠ از بیش بستری شدن

باشند. آن علت یافتن دنبال به که کرد وادار را

ویروس به مبتالیان از یکی بدن در که شد اعالم مارس، ماه در و

بنیادی یاخته های پیوند از پس است)، نشده فاش هویتش (که اچ آی وی
برابر در مقاوم سفید گلبول های با او سفید گلبول های تعویض موجب که
رِی تیموتی از پس بیمار این ندارد. وجود ویروس دیگر شد، اچ آی وی
٢٠٠٩ در که برلین»، «بیمار ،(Timothy Ray Brown) براؤن
دومین شد، درمان خونش سرطان بیماری هم و اچ آی وی بیماری هم

می رسد. انجام به موفقیت با روش این با درمانش که بیماری ست

حیدری نادر ترجمۀ

دانشگاهی) نشر مرکز فیزیک مجلۀ پیشین مجری (ویراستار

• Davide Castelvecchi, David Cyranoski, Elisa-

beth Gibney, Heidi Ledford, Amy Maxmen, Lauren

Morello, Emma Stoye, Nidhi Subbaraman, Jeff Tollef-

son, Alexandra Witze, 2019 in Review, Nature 576 (19/26

Dec. 2019), 350-353.

اصول را اصلی گاه هر آن در که کرد تصور عظیم نموداری در نقطه هایي را علم اصول همۀ می توان فروکاست گرا جهان بینی تصویرکردن برای
جدا کپه های شکل به پیکان ها این که است این می دهد تاریخ که درسی باشد. شده رسم مزبور اصل به اصول آن از پیکان  هایي دهند توضیح دیگر
به هم پیوسته  اند پیکان ها بلکه نمی روند طرف آن و طرف این سردرگم پیکان ها هم چنین نیستند. مستقل هم از علوم معنی این به و نمی آید در هم از

می آیند. مشترک چشمه ای از همه می رسد نظر به کنیم دنبال عقب به رو را آنها اگر و
٢٠ صفحۀ ،١٣٧٨ تابستان و بهار فیزیک، مجلۀ فروکاست گرایی، بازگشت واینبرگ، استیون

آزمایشگاه و کُرنل هسته ا ی پژوهش های (آزمایشگاه زیاد انرژی های فیزیک بزرگ آزمایشگاه دو ایجاد مسئول ویلسون رتبان جان شهادت
آمریکا: کنگرۀ  اتمی انرژِیِ کمیتۀ برابر در فرمی)

شود؟ مربوط کشور امنیت به که هست چیزی دارد وجود آزمایشگاه این برای که انتظاراتی در آیا پاستوره: جان سناتور
باشد. داشته وجود چیزی نمی کنم فکر خیر، ویلسون:

چیز؟  هیچ  پاستوره:
چیز. هیچ ویلسون:

ندارد؟ کشور امنیت نظر از ارزشی هیچ پاستوره:
مربوط چیزها این به آزمایشگاه این فرهنگ. به عالقه  مان و انسان شرف نظر از می شویم، قائل یکدیگر برای که احترامی نظر از فقط ویلسون: 

ندارد. نظامی کارهای با ارتباطی هیچ که بگویم متأسفم و می شود
نباشید. متأسف پاستوره: 

دارد. کاربردی چنین آزمایشگاه بگویم نمی توانم صداقت کمال با اما نیستم متأسف ویلسون:
کند؟ بهتر آینده در را ما وضعیت داریم، روس ها با که مسابقه ای این در که نیست چیزی هیچ آیا پاستوره:

یا پیکرتراشان،  نقاشان، آیا که می شود مربوط دست این از چیزهایی به این جز به و فناوری بارآوردن به دیدگاه از و درازمدت در فقط ویلسون: 
ارتباطی هیچ آزمایشگاه این ترتیب این به و هستیم قائل احترام برایشان خود کشور در که است چیزهایی  آن همۀ هستیم؟ منظورم خوبی شاعران

می دهد. دفاع کردن ارزش آن به که لحاظ این از مگر ندارد کشورمان از دفاع با
١١٩ صفحۀ ،٧٢ و ٧١ پیاپی شمارۀ  ،١٣٧٩ زمستان و پاییز فیزیک، مجلۀ
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میرزاخانی• مریم یاد به

واندرک یان

بر «مروری عنوان با مفصلی مقالۀ خود ٢٠٢٠ سال سوم شمارۀ در (AMS) آمریکا ریاضی انجمن بولتن
مقاله، آن پیشدرامد است. داده انتشار ریمانی» رویه های پیمانه ایِ فضاهای زمینۀ در میرزاخانی مریم کارهای

می خوانید. اینجا در را آن ترجمۀ که میرزاخانی، مریم همسر واندرک، یان قلم به است یادداشتی

عنوان به ـــ او اجتماعی چهرۀ از فراتر بسیار من برای میرزاخانی مریم
افتخار مایۀ و علم، در زنان موفقیت مظهر خارق العاده، ریاضیدانی
کنار داده رخ آنچه با که است مشکل من برای هنوز بود. ـــ کشورش
تصویری با من شخصی  خاطرات که بنویسم نحوی به او دربارۀ و بیایم

باشد. همساز آورد دست به جهانی صحنۀ در او که

کودکی سال های آمد. دنیا به تهران در ١٣۵۶ /١٩٧٧ سال در مریم
هشت سالۀ جنگ دورۀ و انقالب از پس شرایط در هم نسالنش، و او
خاصی عالقۀ کودکی در بود. پرتالطمی و دشوار دوران عراق، و ایران
تکلیف های مسائل می تواند که می دید چند (هر نداشت ریاضیات به
خواندنِ مشتاقِ کند). حل راحت خیلی را بزرگترش برادر و خواهر

شود. نویسنده که بود این رؤیایش و بود داستان

پس ایران اوضاع کرد. تغییر وضع شد، راهنمایی مدرسۀ وارد وقتی
دبیرستان و راهنمایی مدرسۀ بود. شده مساعدتر تاحدی جنگ خاتمۀ از
مریم و بود شده تأسیس ریاضیات در بااستعداد دختران برای فرزانگان
سخت تر خیلی درس ها اینکه از ابتدا در کرد. نام ثبت راهنمایی دورۀ در
پشتکار او ولی نبود. درخشان چندان اول سال در و خورد جا بود شده
پیشرفت می تواند کند تالش اگر که دریافت و داد نشان استقامت و
بود قهاری مسئله حل کن شد، دبیرستان وارد وقتی باشد. داشته سریعی
المپیاد برای آمادگی کسب و تمرین به شروع بهشتی رویا اتفاق به و
ــ می دانند همه امروز را المپیاد در مریم موفقیت های کردند. ریاضی
کامل نمرۀ با طال مدال یک و ١٩٩۴ در هنگ کنگ در طال مدال یک

.١٩٩۵ در تورنتو در

خانگی میهمانی یک در ٢٠٠۴ سال در بار اولین برای را مریم من
رسالۀ بود. خودش رشتۀ در ستاره ای زمان، آن در دیدم. بوستون در
دربارۀ مهم مسئلۀ چند و بود رسانده اتمام به هاروارد در را دکتری
این به ولی بود، کرده حل رساله آن در را هذلولوی رویه های دینامیک
از نمونه ای رفتارش برد. پی نمی شد خانگی میهمانی یک در چیزها
بود کنجکاو روحیه ای از حاکی و دوستانه، بی تظاهر، و ساده رفتار
ندهد، قرار خود تحت الشعاع خیلی را اطرافیان اینکه برای شاید ولی

می کرد. پنهان را واقعی اش موفقیت های

بر قبال می بایست داشت که موقعیتی به رسیدن برای مریم چند هر
خود اول درجۀ در که می شنیدم او از باشد، کرده غلبه بسیاری موانع
دانشگاه در استادانش ایران، در خانواده اش حمایت مرهون بسیار را
هاروارد در گرفتنش قرار حمایت مورد و پذیرفته شدن و شریف، صنعتی
هر که بود طوری طبیعتش می داند. بود) شده آنجا وارد که ١٩٩٩ (در
در نمی کرد. فکر مشکالت به چندان و می دید مثبت نگاه با را چیزی
بود، گریبان به دست سالمتی اش مورد در آزاردهنده ای مشکالت با واقع
جدّی اش بیماری به ابتال از قبل خیلی که مزمن کمر درد خصوص به
خوشبین چیزی هر مورد در می کرد سعی همیشه ولی می داد، آزار را او

باشد.

چندان که بود این کرد، جلب مرا نظر که او شخصیت از جنبه ای
می دید. وسیع تر چارچوب یک در را چیزی هر و نمی اندیشید خودش به
(Lust for Life) زندگی شور کتاب داد هدیه من به که کتابی اولین
این می  گفت مریم بود. مشهور] [نقاش وان گوگ ونسان زندگی دربارۀ
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نسبت خودش که می کند توصیف را اشتیاقی و شور همان نمونۀ کتاب
تمرکز در او شگرف قوت نقطۀ دارد. زندگی، به کلی طور به و کار، به
دیگران نظرات بی آنکه برسد آن به می خواست که بود چیزی روی درونی
ببرد. لذت فهمیدن و کردن فکر از صرفاً اینکه در و شود، کارش مانع
انگیزه هایش علم. نه می دانست هنر جزو را خودش کار او من نظر به
او و نبود، واقعی دنیای در آن کاربردهای به معطوف چندان تحقیق در
زمینۀ که ــ رویه ها انتزاعی فضاهای درک برای را خودش خاص شیوۀ
کسب و جهانی شهرت به عالقه ای مریم داشت. ــ بود کارهایش اصلی
اولویت هم کنفرانس ها در حضور برای نظرم به حتی نداشت. جایزه
تفکر و همکاران از کوچکی جمع با معاشرت او نبود. قائل زیادی
را رو، پیش در بزرگی کاغذ ورق و دست در قلمی با آرام، محیطی در

می داد. ترجیح

پرینستون دانشگاه به استادیاری سمت با فارغ التحصیلی از پس او
رفتم. آنجا به پسادکتری محقق عنوان به ٢٠٠۶ سال در هم من رفت.
پرینستون در اقامت سال های در می بینم می کنم، نگاه گذشته به که حاال
استادان سکونتگاه در مدت آن در داشتیم. شادمانه ای و ساده زندگی چه
جنگل در می کردیم، دوچرخه سواری و شنا داشتیم. اقامت تازه کار
در کوهی باالی در ٢٠٠٨ سال در ما می کردیم. کار و می زدیم، قدم
با ٢٠٠٩ سال در کردیم. ازدواج نفر، شش فقط حضور با نیوهمپشایر،
می رسید نظر به و رفتیم، [استانفورد] کالیفرنیا به خوبی بسیار سمت های

سال در آناهیتا دخترمان یافته ایم. دست زندگی در عالی موقعیتی به
آمد. دنیا به ٢٠١١

قدرش آدم است مراد وفق بر چیز همه وقتی که می گفت اغلب مریم
دادن رخ و شدن جور به دارد بستگی موفقیت و خوشبختی نمی داند. را
حالت این در و شانس، اندکی و تالش زیادی مقدار امور، از بسیاری
این با باشی؛ سپاسگزار و شاکر باید که بگویی خودت به بارها می توانی
طریق همین به باید البد امور آن که است این آدم طبیعی احساس حال،
تا ــ رفت خواهد پیش طریق همین به هم آینده در اوضاع و می داد رخ
تاریخ در زنی نخستین مریم بگوید. تو به دیگری چیز زندگی که وقتی
خاطر به او شادمانی ولی گرفت. (٢٠١۴ سال (در فیلدز مدال که بود
با آن، از پس بود؛ مخدوش قبل، سال یک در بیماری اش تشخیص
روبه رو می انجامید ناامیدی به دیگری از پس یکی که امیدها از کابوسی
اواخر، در ولی می کرد کار می توانست که جایی تا همچنان مریم شدیم.
او رفتن مدرسه می خواست بود. آناهیتا آیندۀ نگران چیز هر از بیش
از بعد هفته دو مریم دید. هم را او رفتن مدرسه روزِ اولین و ببیند، را
بودند، بالینش بر خانواده اعضای که حالی در آناهیتا، شش سالگی تولد
■ درگذشت.

• Jan Vondrik, In memorian: Mariam Mirzakhani,
Bull. Amer. Math. Soc. 57 (2020), 357-358.

ملی کتابخانۀ در میرزاخانی مریم سردیس مریم یاد به نیاوران محلۀ در بوستانی نامگذاری

میرزاخانی
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١٣٩٨ زمستان

رویـــدادهـا

• شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

تهران، دانشگاه کمیجانی، جواد

کوانتومی کرومودینامیک شبیه سازی طریق از کوارک ها جرم دقیق تعیین
شبکه ای.

، پژوهشگاه وهابی، عبدالحسین

اجتماعی. اثرپذیری

، پژوهشگاه صابری، حسین

ذرات شتابگرهای زمینۀ در تکنولوژیکی پیشرفت های و بزرگ ایده های
جدید. تکنیک های تا اولیه پیشرفت های از نورــــ چشمه های و

، پژوهشگاه حجری، صنایع شاهین

از گزارشی بنیادی: دانش های پژوهشگاه خطی شتابگر آزمایشگاه
اخیر. تجربی نتایج و فعالیت ها

، پژوهشگاه عبدالمالکی، حامد

آینده. نسل برخورددهنده های فیزیک در ذاتی کوارک مطالعۀ اهمیت

، پژوهشگاه جعفری، قدیر

هولوگرافیک. پیچیدگی اول قانون و گرانشی انرژی نورگونه، سطوح

، پژوهشگاه صادق، مهدی

طیف B ــ قطبیده کامپتون پراکندگی از ناشی کیهانی زمینۀ تابش مد
توانی.

ذرات پدیده شناسی و تجربی گروه گردهمایی •

، پژوهشگاه بشیری، صالح

و تک لپتونی نهایی حالت های در تاپ کوارک چهار تولید جستجوی در
مرکز انرژی در ــ پروتون پروتون  برخوردهای در مختلف العالمه لپتونی دو

.١٣TEV جرم

اسالمی، آزاد دانشگاه و پژوهشگاه حاجی رئیسی، داریوش

.(٢ و ١) برخوردهنده مشخصات و سبک اکسیون ذرات مؤثر نظریۀ

شریف، صنعتی دانشگاه ، حسین زاده علی

ان پی آی. روش و غیرتعادلی سیستم های

، مشهد فردوسی دانشگاه و پژوهشگاه جعفری، رضا

در خنثی و باردار اسکالر ذرات از ناشی طعم تقارن نقض
آینده. لپتونی برخورددهنده های

، پژوهشگاه حسینی، یاسمن

در گلئون کوارک پالسمای در سینکروترون تابش و دایلپتون ها تولید
قوی. مغناطیسی میدان حضور

نظری گروه هفتگی سمینار •

زنجان پایۀ علوم دانشگا ه تحصیال ت تکمیلی ، وحیدی نیا محمدحسن

مرور. درهم تنیدگی: گوه مقطع سطح

پژوهشگاه هولوگرافی گروه مجازی سمینار •

، امریکا برکلی، کالیفرنیا، دانشگاه مقدم، شهبازی آروین
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و نیمه کالسیکی کوانتومی گرانش در آن نقش و تعمیم یافته آنتروپی –
دوگانی. AdS/CFT

انرژی کمینۀ حالت های تا سیاهچاله آنتروپی از است: ارزان جهل –
کوانتومی. میدان های نظریۀ در

کوانتومی اطالعات و هولوگرافیک پیشرفتۀ مدرسۀ •

شد. برگزار ٩٨ اسفند چهارم تا اول روزهای در مدرسه این

اجرایی کمیتۀ
پژوهشگاه ناصح، علی

پژوهشگاه جعفری، قدیر

سخنرانی ها

شریف، صنعتی دانشگاه درودیانی، مهرگان

Holographic quantum error correction.

تهران، دانشگاه ابراهیم، هاجر

Holographic entanglement entropy and mutual in-
formation for the strongly coupled plasma.

، پژوهشگاه و اراک دانشگاه ، آستانه فرجی امین

Holographic realization of the information paradox.

بهشتی، شهید دانشگاه فارغ بال، رضا

Bulk linearized equation of motion using boundary
first law of entanglement entropy.

، پژوهشگاه قائم مقامی، محمد

Black hole, holography and quantum information.

، مشهد فردوسی دانشگاه قدسی، احمد

From information loss to the firewall.

آلمان، مونیخ، پالنک ماکس مؤسسۀ مالباشی، علی

Propagation of entanglement in scale invariant the-
ories.

، پژوهشگاه تقوی، بهراد

Holographic quantum error correction.

زنجان، پایه علوم تحصیالت تکمیلی دانشگاه ، وحیدی نیا محمدحسن

Various aspects of entanglement wedge cross-
section.

، پژوهشگاه و شریف صنعتی دانشگاه زلفی، حامد

Path integral optimization for TTbar deformation.

• ریاضیات پژوهشکدۀ •

تک سخنرانی •

، کانادا فریزر، سایمون دانشگاه حسینی، علی اصغر سید

محدود. قطر با گراف های روی پلیس و دزد بازی

آلمان، ماکسیمیلیان، لودویگ دانشگاه اختری، بهار

When the uncertain probabilities challenge the fi-
nancial mathematics.

ماهانه عمومی سخنرانی •

، آمریکا ویرجینیا، دانشگاه محمودی، محمد

A cryptographic approach to robust learning.

درسی کوتاه مدت دورۀ •

، پژوهشگاه سیدعلی، رضا

Topics in geometric analysis.

، پژوهشگاه هدیه لو، میثم

Statistical properties of piecewise expanding maps.

، پژوهشگاه ، رجب زاده حسام الدین

Group actions, ergodic theory and rigidity.

توپولوژی و هندسه هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه افتخاری، ایمان

Counting closed geodesics on Riemannian mani-
folds.

دانمارک، کپنهاگ، دانشگاه نریمان، سام

On obstructions to extending group actions to bor-
disms.

۵٢| | ٩۵ پیاپی شمارۀ | ١٣٩٨ زمستان



، اسپانیا واالدولید، دانشگاه فرناندز، خورخه

Divergent seroes, asymptotic expansions, summa-
bility.

برزیل، ریودوژانیرو، استادوال دانشگاه صوفی، محمد

Statistical stability for singular hyperbolic attra-
tors.

جابه جایی جبر هفتگی سمینار •

تهران، دانشگاه سیدفخاری، امین سید

On the regularity of symbolic powers of edge ideals
of graphs.

ریاضی منطق هفتگی سمینار •

کرمان، باهنر شهید دانشگاه شیرعلی نسب، امیررضا

Logical relations on span categories.

و جابه جایی جبر کارگاه و سمینار شانزدهمین •
آن به مربوط مباحث

برگزاری به اقدام پژوهشگاه چابه جایی جبر گروه سال، هر روال طبق
زمینه های به توجه با نمود. ٩٨ دی ماه در روزه ای چهار سمینار و کارگاه
مختلف زمینه های در مدعوین و سخنرانان شد تالش اعضا، متنوع کاری
با دی  ٢۴ و ٢٣ روزهای در دوروزه کارگاه باشند. داشته تخصص
دانشجویان حضور و کشور از خارج دانشگاه های از مدعو سخنرانان
سمینار همچنین و شد برگزار کشور سراسر از علمی هیئت اعضای و
برگزار متنوع سخنرانی های ارائۀ با دی ٢۶ و ٢۵ روزهای در دوروزه

گردید.

برگزارکنندگان

کاووس گنبد دانشگاه ، بهلکه عبدالناصر
پژوهشگاه صادقی، آرش

پژوهشگاه و الزهرا دانشگاه دیوانی آذر، کامران
پژوهشگاه ناظمیان، زهرا

کارگاه مدعو سخنرانی های

نروژ تکنولوژی، و علوم دانشگاه اسمالو، اوالف سرو
برزیل ریودوژانیرو، فدرال دانشگاه ، حسن زاده حمید

ویتنام هانوی، ریاضی مؤسسۀ کونگ، ترانگ دوآن
ویتنام. هانوی، ریاضی مؤسسۀ کونگ، تو نگوین

سمینار مدعو سخنرانی های

، پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه اسدالهی، جواد

Cohen-Macaulay Auslander algebras.

، نروژ تکنولوژی، و علوم دانشگاه اسمالو، اوالف سرو

The importance of counterexamples.

، ویتنام هانوی، ریاضی مؤسسۀ کونگ، ترانگ دوآن

On a family of cohomological degrees.

، ویتنام هانوی، ریاضی مؤسسۀ کونگ، تو نگوین

On the index of reducibility of Neotherian modules.

برزیل، ریودوژانیرو، فدرال دانشگاه ، حسن زاده حمید

The structure of residual intersections.

برزیل، ریودوژانیرو، فدرال دانشگاه فرد، مصطفی زاده مارال

Cyclic covers and the F-regularity of Hankel deter-
minantal rings.

دیگر سخنرانی  های

، پژوهشگاه ملکی، آهنگری رسول

Linearity defect of the residue field of local rings.

، پژوهشگاه و گیالن دانشگاه بحیرایی، پیام

Cotorsion pairs in the category of N-complexes.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه ساکی، امیر

Involutory quandles and persistent homology in
machine learning.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه مالیری، روزبه محمد

On the depth of binomial edge ideals.

اصفهان، دانشگاه فتوحی، فهیمه سادات

Brauer-Thrall for lattices.

، مشهد خیام دانشگاه ناصرنژاد، مهرداد

Normality and normally torsion-freeness of mono-
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mial ideals under monomial operations.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه نصراله نژاد، عباس

Hypersurfaces with linear type singular subscheme.

، پژوهشگاه احمدیان، راضیه

An invitation to Teissier’s program for resolution
of singularities.

، پژوهشگاه بیگدلی، مینا

Quadratic monomial ideals with large number of
linear steps.

، پژوهشگاه فاضل پور، زیبا

Coxeter diagrams and the Köthe’s problem.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه مدنی، سعید سارا

Squarefree powers of edge ideals.

، پژوهشگاه حافظی، رسول

Gorenstein singularity categories.

آن کاربردهای و عملگرها جبر کارگاه هفتمین •

امینی مسعود همت به ریاضیات پژوهشکدۀ در کارگاه این دورۀ هفتمین
نظریۀ کارگاه، این اصلی موضوع شد. برگزار ٩٨ دی ماه ١٩ تا ١۶ از
بین سازنده ای تعامل اخیر سال های در بود. عملگرها جبر و ارگودیک
زیادی برکات که گردیده برقرار عملگرها جبر و دینامیکی سیستم های
اخیر پیشرفت های از برخی کارگاه این است. داشته شاخه دو هر برای
دسته بندی و تقریب نظریۀ حوزۀ در به خصوص را علمی تعامل این در

می کند. معرفی سی استار جبرهای

علمی کمیتۀ

همایش) (دبیر پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه امینی، مسعود سید
تهران دانشگاه اسدی، محمدباقر

امریکا تگزاس، هیوستون دانشگاه کالنتر، مهرداد

اجرایی کمیتۀ

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

پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه گلستانی، ناصر

پژوهشگاه خسروی، فاطمه
پژوهشگاه مجاهدی، محمدصادق

مدعو سخنرانی های •

چک، جمهوری علوم، کادمی آ ، دوخا میکل

Property (T), quantitiative Wang’s theorem, and
generic unitary representations.

چک، جمهوری علوم، کادمی آ فروغ، مرضیه

Z-stability of C∗-algebras associated to Hilbert
C(X)-correspondences.

، امریکا هیوستون، دانشگاه کالنتر، مهرداد

Rigidity phenomena in non-commutative ergodic
theory.

، سوئد چالمرز، دانشگا مک کی، اندرو

Approximation properties for group actions via
multipliers.

دیگر سخنرانی های •

تهران، دانشگاه وصفی، اسدی علی

Radius of comparison of fixed point algebras and
crossed products of actions of finite groups.

، شاهرود دانشگاه شریفی، کامران

The Baum-Connes assembly map and Atiyah-
Janich theorem.

مدرس، تربیت دانشگاه گلستانی، ناصر

Group actions on tracially Z-absorbing C∗-algeb-
ras.

، شیراز دانشگاه گودرزی، معظمی میالد

Non-commutative topology and existence of projec-
tions axioms in C∗-algebras.

، مشهد دانشگاه نجفی، حامد

Operator Lipschitz functions and unitarily invari-
ant norms.
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مدرس، تربیت دانشگاه تقوی، زهرا

Amenable actions of discrete quantum groups on
Von Neumann algebras.

بیم سنجی و مالی مهندسی ملی کنفرانس دورۀ ششمین •
٢٠٢٠ ــ ایران

حمایت با که است سال هفت ایران بیم سنجی و مالی مهندسان گروه
این از آن اصلی هدف های و شده تشکیل بنیادی دانش های پژوهشگاه

است: قرار

و مالی، مهندسی مالی، ریاضیات علوم اصولی توسعۀ به کمک •
ایران؛ در بیم سنجی

علوم در دانشگاه با صنعت ارتباط بهبود برای مناسب فضایی ایجاد •
مالی؛ امور با مرتبط

منظور به زمینه، این در کشور فارغ التحصیالن علمی گاهی آ افزایش •
کار؛ و کسب فضای بهبود

نوپای و جوان جامعۀ اعضای آشنایی برای ساالنه کنفرانس برگزاری •
یکدیگر؛ با بیم سنجی و مالی ریاضیات

کشور در بیم سنجی) و (مالی FINACT آزمایشگاه های شبکۀ ایجاد •
مذکور. اهداف پایدار پیگیری برای

ملی کنفرانس از دوره ششمین ،٩٨ بهمن ١۵ تا ١٢ روز های در
به (FINACT-IRAN) (٢٠٢٠) ایران بیم سنجی و مالی مهندسی
سوی از عمدتاً مالی حمایت با و بنیادی دانش های پژوهشگاه میزبانی
در ایران، بیم سنجی و مالی مهندسان گروه توسط سامان، بیمۀ شرکت
کنفرانس، این در گردید. برگزار بین المللی، سطح به نزدیک سطحی
هم بیم سنجی، و مالی مهندسی زمینۀ در اول تراز متخصصان از جمعی
در نظر تبادل و بحث به تا آمدند گردهم صنعت، از هم و دانشگاه از
اینجا در بپردازند. کشور بیمۀ و مالی صنعت با مرتبط مسائل خصوص

می کنیم: اشاره قبلی دورۀ پنج طی کنفرانس اهداف از پاره ای به

در بیم سنجی و مالی ریاضیات زمینۀ در تحقیقات ارتقای تشویق •
بین المللی؛ سطح

مالی صنعت با ارتباط و دانشگاه، استادان بین رابطه ایجاد تشویق •
کشور؛ در بیمه و

مؤسسات بین ارتباط ایجاد با بین رشته ای تحقیقات انجام تشویق •
بیمه؛ و مالی موضوعات با درگیر مختلف

ارشد، مدیران سطح در بیمه و مالی صنعت با ارتباطات گسترش •

و مالی مهندسی زمینۀ در مؤثرتر علمی ارتباط برقراری تسهیل برای
بیم سنجی؛

و مالی صنعت با مؤثر ارتباط ایجاد به داخلی پژوهشگران ترغیب •
و مالی مهندسی زمینۀ در متخصص نیروهای تربیت به خصوص بیمه،

کشور؛ روز نیازهای به توجه با بیم سنجی

بیم سنجی. و مالی مهندسی زمینۀ در ذینفع افراد شبکۀ گسترش •

گروه گذشته، ساختارهای حفظ با کنفرانس، دورۀ ششمین در
پژوهشی زمینه های در برنامه ریزی به اقدام بیم سنجی و مالی مهندسان
با ریاضیات پژوهشکدۀ در پسادکتری دوره های راه اندازی بر کید تأ با
دوره های این اهداف که گردید مقرر و کرد صنعت سوی از مالی تأمین

زیر قرار به کنفرانس، از دوره ششمین اهداف راستای در پسادکتری
باشد:

بیمه؛ و مالی علوم در داده کاوی و ماشین یادگیری روش های کاربرد •

بیمه؛ در مالی نوین ابزارهای قیمت گذاری و مدل سازی، طراحی، •

بیمه؛ صنعت در مدل سازی و بیم سنجی •

بیمه؛ و بانکی نظام در ریسک انواع کمی سازی •

بورس؛ در شرکتی حاکمیت الزامات و ریسک یکپارچۀ مدیریت •

بیمه. و مالی ریاضیات در عددی روش های و مدل سازی •

قرار به کنفرانس مختلف بخش های در همکار اعضای دوره، این در
بودند: زیر

کنفرانس سیاست گذاری شورای

شورا) (رئیس سامان بیمۀ شرکت مدیرعامل ، ضرابیه احمدرضا
انگلستان لیورپول، دانشگاه ، آسا هیربد

زنجان پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه فروش باستانی، علی

کنفرانس علمی دبیر

انگلستان لیورپول، دانشگاه ، آسا هیربد

کنفرانس تخصصی دبیران

زنجان پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه ، فروش باستانی علی
مالی) ریاضیات تخصصی (دبیر

بیم سنجی) تخصصی (دبیر سامان بیمۀ شرکت ، آراء شیما
مالی) مهندسی تخصصی (دبیر خاتم دانشگاه پویانفر، احمد

ریسک) تخصصی (دبیر خوارزمی دانشگاه کاظمی، محمدمهدی سید
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کنفرانس اجرایی کمیتۀ اعضای

اجرایی) (دبیر خوارزمی دانشگاه کاظمی، محمدمهدی سید
پژوهشگاه ، راهپیما محسن

دوره ششمین مالی حامیان

اصلی)، مالی (حامی سامان بیمۀ شرکت •

بیمه، پژوهشکدۀ •

ایران، فرابورس شرکت •

کشور، نوآوران و پژوهشگران از حمایت صندوق •

فناوری. و تحقیقات علوم، وزارت •

کنفرانس علمی کمیتۀ اعضای

انگلیس لیورپول، دانشگاه ، آسا هیربد
تبریز دانشگاه احمدیان، داود

سامان بیمۀ سهامی شرکت ، آراء شیما
اصفهان صنعتی دانشگاه آرین، حمیدرضا

انگلستان ساوث همپتون، دانشگاه اخرتی، رامین
امیرکبیر صنعتی دانشگاه اصفهانی پور، اکبر

کانادا کانادا، بانک رویال فیروزی، امیدی حسن
اصفهان دانشگاه بت شکن، محمود

بهشتی شهید دانشگاه ، پاینده امیرتیمور
خاتم دانشگاه پویانفر، احمد

کانادا رایرسون، دانشگاه ثمربخش، الله
بهشتی شهید دانشگاه ، حسن زاده امین

بیمه پژوهشکدۀ خامسیان، فرزان
زنجان پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه داداشی، حسن

یزد دانشگاه خلفی، دالور علی
مدرس تربیت دانشگاه رستگار، محمدعلی

آذربایجان مدنی شهید دانشگاه رنجبر، مجتبی
شریف صنعتی دانشگاه زمانی، شیوا

امیرکبیر صنعتی دانشگاه صلواتی، عرفان
مدرس تربیت دانشگاه طهماسبی، مهدیه

زنجان پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه فروش  باستانی، علی
امریکا فلوریدا، ایالتی دانشگاه فهیم، آرش

خوارزمی دانشگاه کاظمی، محمدمهدی سید
سینا بوعلی دانشگاه محمودوند، رحیم

گیالن دانشگاه مهردوست، فرشید

طباطبایی عالمه دانشگاه نیسی، عبدالساده
ایران فرابورس شرکت مدیرعامل هامونی، امیر

خوارزمی دانشگاه یزدانیان، احمدرضا

کارگاه ها و میزگردها، سخنرانی ها،

۵٠ حدود وایراد شرکت کننده ١٢٠ از بیش حضور با کنفرانس این
برگزار خارجی و داخلی پژوهشگران توسط ــ تخصصی علمی  سخنرانی
سرشناس متخصصان از دعوت با سخنرانی ها از تعدادی شد.
صنعت بخش برجستگان و کشور از خارج مقیم ایرانیان بین المللی،
مانند مختلف کشورهای از امسال سخنرانان گرفت. انجام داخل در
امسال کنفرانس ویژگی های از یکی بودند. آمده ایران و انگلیس، کانادا،
ریاضیات رشتۀ با مرتبط دانشگاهیان کنار در صنعت پررنگ حضور
متخصصانی علمی سخنرانی های شاهد امسال بود. بیم سنجی و مالی
دانا، بیمۀ شرکت آسیا، بیمۀ شرکت سامان، بیمۀ شرکت هلند، بیمۀ از
محاسبات انجمن بیمه، پژوهشکدۀ رازی، بیمۀ شرکت ملت، بیمۀ شرکت
اوراق و بورس سازمان ایران، فرابورس شرکت ایران، مالی و بیمه
بخش چهار در کنفرانس بودیم. دیگر مؤسسات بسیاری و کشور، بهادار
میزگرد ترویجی، سخنرانی های علمی، سخنرانی های شامل که شد برگزار
کنار در بین المللی، مدعوین حضور با تخصصی کارگاه های و تخصصی
عنوان به پلنت شتابدهندۀ حمایت با شریف نوآوری کارخانه از بازدید

بود. ایران در بیمه صنعت برای اینشورتک حوزه های شتابدهنده تنها

برگزاری به می توان امسال، کنفرانس دربارۀ دیگر مهم نکات از
قوانین و الزامات ساختار، ریسک، آزمایشگاه عنوان با میزگردی موفق
صنعت از مهمانانی کنار در نجف آبادی پاینده امیرتیمور دکتر مدیریت به
نمود. اشاره بیمه پژوهشکدۀ و ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بیمۀ بیمه،

گرفت. عهده به بیمه پژوهشکدۀ را میزگرد این از مالی حمایت

• اصفهان شعبۀ ـ ریاضیات پژوهشکدۀ •

عمومی سخنرانی •

، سوئد لینکوپینگ، دانشگاه قاسمی، فاطمه

A well-posed and stable procedure for multi-physics
problems.

، اسپانیا وایادولید، دانشگاه فرناندز، موزو خورخه

Divergent seroes, asymptotic expansions, summa-
bility.
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ریاضی علوم مرزهای همایش هفتمین •

آمده اخبار شمارۀ همین ٢٠ تا ١۶ صفحات در همایش این گزارش
است.

هولومورفیک دیفرانسیل معادالت آموزشی کارگاه •

دانشگاه همکاری با روز ۴ مدت به ٨٩ بهمن ٢۴ تا ٢٠ از کارگاه این
هم روز یک و صنعتی دانشگاه در روز (سه گردید برگزار اصفهان صنعتی
از معادالت این دربارۀ بحث کارگاه موضوع اصفهان). شعبۀ محل در
شد. پرداخته منفرد اختالالت مطالعۀ به آن در و بود مجانبی آنالیز دیدگاه
آشنایی سطح ارتقای در ایشان سخنرانی و فرناندز پروفسور حضور
ویژه به بود؛ مؤثر موضوع، این در علمی همکاری ایجاد و دانشجویان

است. شده پرداخته موضوع این به کمتر ایران در اینکه

دیفرانسیل معادالت از پایه ای مفاهیم شامل شده ارائه مطالب
معرفی به کارگاه، این در بود. منظم انفراد با خطی هولومورفیک
شد. پرداخته مرتبط محاسباتی موضوعات و گالوا دیفرانسیل نظریۀ
گوری، سری های از نوع چندین و واگرا سری های از جالبی کاربردهای
مورد هولومورفیک دیفرانسیل معادالت نظریۀ با آنها ارتباط و کاربرد
رفتارهای تحلیل فرناندز، تحقیقاتی زمینه های گرفت. قرار بررسی
فولییشن منفرد نقاط و هولومورفیک دیفرانسیل معادالت مجانبی

می باشد. هلومورفیک [برگ بندی]

سخنرانی

، اسپانیا وایادولید، دانشگاه فرناندز، موزو خورخه

Holomorphic differential equations.

برگزارکننده

پژوهشگاه و اصفهان صنعتی دانشگاه گازر، مجید

• زیستی علوم پژوهشکدۀ •

سخنرانی تک •

شریف، صنعتی دانشگاه قاسمی، فاطمه

A quantum mechanical approach towards the cal-
culation of transition probabilities between DNA

codons.

زیستی علوم مرزهای همایش سومین •

است. آمده اخبار ٢٢ و ٢١ صفحات در همایش این گزارش

• شناختی علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشی سمینار •
آلمان، توبینگن، دانشگاه سلطانلو، مجتبی

Open science.

انگلستان، استراتکالید، دانشگاه ناصراالسالمی، بهمن

Neuroelectric biomarkers of network dysfunction in
motor neuron disease.

و خمینی، امام بین المللی دانشگاه شریفی، مسعود و صادقی، وحید
تهران، دانشگاه

Neurological correlates of the Persian sound sys-
tem: Some case studies.

، استرالیا استرالیا، ملی دانشگاه ، عربزاده احسان

State-dependent changes in perception and coding
in mouse somatosensory cortex.

شریف، صنعتی دانشگاه شربیانی، صفدری ابوطالب

A solution based on phenomenologically inspired
4E cognition.

،(Wissenmedian)دانش رسانۀ برای الیب نیتس مؤسسۀ بِکر، دانیال
، آلمان، توبینگن،

The benefits and limitations of taking a cognitive
perspective on self-control conflicts.

دکتری رسالۀ از دفاع •

، عباس زاده مجتبی

طور به فعالیت دو انجام از ناشی تداخل نورونی و رفتاری مکانیزم های
شبیه سازی شده. رانندگی محیط در همزمان

رضایت، احسان

هماهنگ فعالیت در کاری حافظۀ عصبی و رفتاری ویژگی های بازنمایی
آهیانه ای. پیشانی ــ نواحی

۵٧ ١٣٩٨ زمستان |٩۵ پیاپی شمارۀ | |



آموزشی کارگاه های •
، پژوهشگاه تذری، ابوالفضل

کاربردی. ژنتیک الگوریتم

مدرس، تربیت دانشگاه دهقانی، محمد

آن. چالش های و فارسی متون پردازش با آشنایی

ایران، صنعت و علم دانشگاه قاسمی، محمودرضا

اسالمی. فلسفۀ و ذهن بدنمندی

خواجه دانشگاه و پژوهشگاه، ، میرمیرانی جادی و کریمی، فرخ
طوسی، نصیرالدین

پایتون». «برنامه نویسی و ابری»، پردازش و «لینوکس

شناختی علوم پژوهشکدۀ فصلی سمپوزیوم جهارمین •
تمامی حضور با شناختی علوم پژوهشکدۀ فصلی سمپوزیوم چهارمین
سمینار سالن محل در ٩٨ دی ماه اول تاریخ در پژوهشکده اعضای
برگزار دهکردی حسین زادۀ غالمعلی دکتر سخنرانی با و پژوهشکده
محققان و پسادکتری اعضای دانشجویان، گردهمایی این در گردید.
سخنرانی به خود تحقیقاتی طرح های روند خصوص در پژوهشکده

پرداختند. پوستر ارائۀ یا و شفاهی

اصلی سخنرانی

تهران، دانشگاه دهکردی، حسین زادۀ غالمعلی

Multimodal approaches to study the brain function:
Advantages and challenges.

کوتاه سخنرانی

، پژوهشگاه ، تقی زاده بهاره

Reward value and variance differentially affect lo-
cal activity and communication in monkey fronto-
parietal areas.

، پژوهشگاه رادمان، نرگس

Bilingualism and cognitive control advantages:
Does the task difficulty level matter?

، پژوهشگاه اقومی، سارا

Dendritic integrations and the low-threshold spi-
kes.

، پژوهشگاه شفیعی، راحله

Individual choice-induced preference change in
group setting.

، پژوهشگاه ذباح، سجاد

A temporal hierarchical feedforward model explains
both the time and the accuracy of object recogni-
tion.

، پژوهشگاه ارشادمنش، سارا

Fictive learning signals support flexible social be-
havior.

پوستر

، پژوهشگاه بوالحسنی، احسان

Control of dynamics via indentical time-lagged
stochastic inpusts.

، پژوهشگاه شجاعی، سمانه سیده

Brain activity in adults who stutter: Longitudinal
neuroimaging studies to unravel the mysteries of
the treatment.

، پژوهشگاه شمالی، رشید صفورا

Judging between excitation and inhibition: Identi-
fying local network architecture using an analytic
input-output relation.

، پژوهشگاه عالئی، سید شیما

Who does what? Neural representations of iden-
tity and ownership of one’s own and a partner’s
subtasks.

، پژوهشگاه یارقلی، الهه

Position tolerant representation of actions in the
human brain.

، پژوهشگاه ملکیان، وحید

A polar acquisition-reconstruction technique for
high-resolution fMRI at 3 Tesla.

شریف، صنعتی دانشگاه محمدی، میالد

Proposal for preparation of electrodes for single-
unite recording.
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، پژوهشگاه اسالمی، مرتضی

Microelectrode driver.

، پژوهشگاه وفائی، امین

Rate variability varies systematically with stimulus
frequency.

، پژوهشگاه فرمانی، سپیده

Neural basis of value-based memory in human.

، پژوهشگاه خامه چین، محمدباقر

Beta-high-gamma PAC facilitates effective trans-
mission of visuo-motor information in the macaque
brain.

، پژوهشگاه بِاللی، مجتبی

Eye tracker.

• کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ •

ایران انفورماتیک ملی کنفرانس •

علوم پژوهشکدۀ توسط ایران انفورماتیک ملی کنفرانس دورۀ اولین
انفورماتیک انجمن همکاری با و بنیادی دانش های پژوهشگاه کامپیوتر
محور چهار شد. برگزار ١٣٩٨ دی ماه ٢۶ و ٢۵ روزهای در ایران
بین زمینه های و تئوری، مصنوعی، هوش سیستم، همایش، این اصلی
علمی انجمن های توسط مرسوم دسته بندی با مطابق که بودند رشته ای
محمدجواد دکتر کنفرانس رؤسای است. کامپیوتر علوم در مرتبط
انجمن رئيس ناظمی اسالم دکتر و پژوهشگاه رئیس الریجانی اردشیر

بودند. ایران انفورماتیک

علوم پژوهشکدۀ (رئیس سربازی آزاد حمید کنفرانس دبیر
دبیران و تهران) (دانشگاه خونساری احمد علمی کمیتۀ دبیر کامپیوتر)،
ابراهیمی محسن (پژوهشگاه)، لطفی کامران پژمان علمی شاخه های
محمد و تهران) (دانشگاه شاکری آزاده بهشتی)، شهید (دانشگاه مقدم

بودند. صنعت) و علم (دانشگاه ازگمی عبداللهی

ارسال کنفرانس این برای فوق الذکر زمینۀ  چهار در متعددی مقاالت
علمی کمیتۀ توسط دقیق داوری از پس مقاله ٢٠ میان آن از و بود شده
بسیار قوت نقاط از یکی شد. برگزیده همایش این در ارائه جهت

برجستۀ استادان توسط علمی سخنرانی ١١ ارائۀ کنفرانس این بارز
میزگردی همچنین بود. کامپیوتر علوم مختلف زمینه های در پژوهشگر
روش های و آموزشی اصالحات خصوص در صاحب نظران حضور با

شد. برگزار کنفرانس این در دانشگاهی آموزشی نوین

عادی برنامۀ پایان از پس بالفاصله ،١٣٩٨ دی ماه ٢٧ روز در
ارتباطی شبکه های و تقویتی یادگیری خصوص در کارگاه دو کنفرانس،
برگزار اشیاء اینترنت سرویس های توسعۀ در آنها نقش و پایین توان

شد.

شرکت پارت، مصنوعی هوش تحقیقات مرکز کنفرانس این حامیان
بازار)، (کافه هزاردستان هوشمند همراه آوای انفورماتیک، خدمات
فناوری و ارتباطات پژوهشگاه و یلدا سیستم پردازش پویا، شرکت

بودند. اطالعات

کنفرانس افتتاحیۀ سخنران

مدیریت تخصصی دکتری فارغ التحصیل بختیاری، کیانی ابوالفضل
تاکنون ١٣٩٧ سال از تهران، دانشگاه مدیریت دانشکده از فناوری
صنعتی مدیریت سازمان مدیرعامل و رئیس نایب مدیره، هیئت عضو

است. بوده مگفا

کنفرانس اصلی سخنران

مسئول و بنیانگذار و سوئد ماالردالن دانشگاه استاد سیرجانی مرجان
زمینۀ است. ــ فیزیکی سایبر سیستم های تحلیل تحقیقاتی آزمایشگاه
نرم افزار، مهندسی در صوری روش های به کارگیری شامل وی تحقیقاتی
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سیستم های و شده توزیع و همروند سیستم های درستی یابی و مدل سازی
است. تطبیق قابل

کنفرانس برنامۀ خالصۀ

همایش های سالن محل در ١٣٨٩ دی ماه ٢۵ روز در کنفرانس این
سخنرانی با فرمانیه پردیس در واقع بنیادی دانش های پژوهشگاه
بختیاری، کیانی ابوالفضل سخنرانی سپس، و پژوهشگاه رئیس کوتاه
دکتر سخنرانی عنوان شد. افتتاح صنعتی، مدیریت سازمان مدیرعامل
پس بود. اطالعات» تعاملی بازیابی ضرورت و داده «علم بختیاری،
سخنران و ماالردالن دانشگاه (استاد سیرجانی مرجان افتتاحیه، از
کمک با فیزیکی سایبر سیستم های «تولید دربارۀ کنفرانس) اصلی
با علمی سخنرانی سه آنگاه کرد. سخنرانی صوری» درستی یابی
از کوهی سمیه توسط زیستی» داده های نوری «تحلیل عنوان های
در اطمینان قابلیت و توان مصرف «بررسی شریف، صنعتی دانشگاه
از سالمی بهزاد توسط شده» داده کاهش ولتاژ سطح با FPGAها
عصبی شبکۀ «شتاب دهندۀ  و اسپانیا، در بارسلونا ابررایانش مرکز
از ابراهیمی معصومه توسط تراشه» روی شبکه های اساس بر عمیق
مقاالت ترتیب به آن از پس شد. ایراد (KTH) سوئد سلطنتی دانشگاه
پایان شد. ارائه بین رشته ای زمینه های مقاالت و مصنوعی هوش شاخۀ
«تحمل پذیری عنوان های با سخنرانی سه کنفرانس، اول روز بخش
اجاللی علیرضا توسط بی درنگ» سیستم های در ــ کارا انرژی  اشکال
ــ فیزیکی» سایبر سامانه های در «تاب آوری شریف، صنعتی دانشگاه از
سخت افزاری «معماری های و تهران، دانشگاه از کارگهی مهدی توسط
از مدرسی مهدی توسط عصبی» شبکه  های اجرای شتابدهی برای

بود. تهران دانشگاه

و شد شروع سیستم شاخۀ مقاالت ارائۀ با کنفرانس دوم روز
در داده علوم «نقش شد: ایراد عناوین این با سخنرانی هایی سپس
تهران، دانشگاه از امینی فر فرخ توسط برق» شبکه های هوشمندسازی
حمالت برابر در فیزیکی سایبری سیستم های از محافظت «چگونگی
محمد توسط جبران سازی» و تشخیص کلی روش های بدخواهانه:
نهان حافظه شدۀ توزیع «شبکه های و تهران، دانشگاه از صیادحقیقی
دانشگاه از شریعت پناهی پویا توسط کاربران» به محتوا رساندن برای
اصالحات آغازین نقطۀ عنوان با نشستی روز، این بعدازظهر در تهران.
ابطحی ابراهیم سید مدیریت به معاصر زیست دو انسان برای آموزشی
شرکت کنندگان استقبال مورد که شد برگزار شریف صنعتی دانشگاه از
آموزشی امور مدیر ایزدی، محمد نشست این میهمانان گرفت. قرار
نجات پگاه تهران، دانشگاه از تقی یاره فتانه شریف، صنعتی دانشگاه
مدرس و دانش آموخته طوفانی نژاد، احسان بهشتی، شهید دانشگاه از
دانش آموختۀ باقری، محمدجواد طباطبائی، عالمه دانشگاه مدعو
دانش ترقی جاه، علی و شیفیلد کار و کسب مدرسۀ از تغییر مدیریت
این از پس بودند. بهشتی شهید دانشگاه ارشد کارشناسی آموختۀ
مدل سازی «چگونه عنوان های  با دیگر علمی سخنرانی دو نوبت نشست،
رامتین توسط می کند؟» کمک حالت فضای انفجار با مقابله به شیءگرا
محمدعلی توسط تصادفی» زدن «قدم و تهران، دانشگاه از خسروی
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هوش شاخۀ مقاالت ادامه، در بود. شریف صنعتی دانشگاه از آبام
شد. ارائه کنفرانس این نشست آخرین در مصنوعی

«یادگیری عنوان با اول کارگاه شد: برگزار کارگاه دو سوم، روز در
مصنوعی هوش تحقیقات مرکز از سلطانعلی حمیدرضا توسط تقویتی»
آنها نقش و پایین توان ارتباطی «شبکه های عنوان با دوم کارگاه و پارت
ضیغمی صادق محمد توسط اشیاء» اینترنت سرویس های توسعۀ در

شد. ارائه اشیاء اینترنت راهبران شرکت از

• نانو علوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، امریکا برکلی، در کالیفرنیا دانشگاه عزیزی، امین

Two-dimensional materials and their applications.

، پژوهشگاه و بهشتی شهید دانشگاه ساسانپور، پژمان

Nanostructures and neurons: Potential applica-
tions.

پژوهشگاه، و طوسی نصیرالدین خواجه دانشگاه هدش، منتظری عباس

Metal-based nanocomposites: Plasticity and tribo-
logical behavior analyzed by atomistic simulations.

عمومی سمینار •

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه کریمی، بابک

Periodic mesoporous organosilica with ionic liquid
type framework (PMO-IL): Innovative functional
materials for high performance Immobilized cata-
lyst systems.

، پژوهشگاه ، قاضی زاده علی

Neuroscience: Yesterday, today and tomorrow.

تخصصی سمینار •

، پژوهشگاه گلی، محمد

Density functional theory based neural network
force fields from energy decompositions.

• تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ •

سمینار •

، پژوهشگاه ، کمانه پیام سید

فکر. کاشت و برون فکنانه درون نگری

، پژوهشگاه صائمی، امیر

متافیزیکی. ابتنای مسئلۀ و صادق سازی

تهران، دانشگاه بی جن خان، محمود

زبان. ساخت مطالعۀ در بهینگی دستور

تحلیلی فلسفۀ دانشجویی سمینار دومین •

را تحلیلی فلسفۀ دانشجویی سمینار دومین تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ
برگزاری از هدف کرد. برگزار پژوهشکده محل در ١٣٩٨ اسفند اول در
و انجام حال در پژوهش های با فلسفه دانشجویان آشنایی سمینار، این
سمینار این در بود. فلسفه دانشجویان میان اندیشه تبادل فضای ایجاد
عناوین همراه به سخنرانان اسامی شد. انجام سخنرانی ۵ مجموع در

است. زیر شرح به سخنرانی

سخنرانی ها

، پژوهشگاه زمانی، محسن

متافیزیکی. ابتنای بر مقدمه ای

اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات و علوم واحد فرقانی، محسن

زمینه گرایان. و کمینه گرایان میان مناقشۀ و اظهار زمینۀ به حساسیت

تهران، دانشگاه نوربخش، حمید

پدیداری. تضاد استدالل های در بازخوانی و تخیل نقش دربارۀ

، قم علمیۀ حوزۀ ، خرم پناه یوسف

الهی. امر نظریات علیه موجهه استدالل دو به اجمالی نگاهی

تهران، دانشگاه ، سنائی کیا علی

ِدراست. فروپاشی مشکل دربارۀ
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• فیزیک پژوهشکدۀ •

آماری فیزیک و چگال مادۀ هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه عزیزی، مریم

Silicon diphosphide (SiP2) and silicon diarsenide
(SiAs2): Novel stable 2D semiconductors with high
carrier mobilities and promising for water splitting
photocatalysts.

صنعت، و علم دانشگاه عبدالوهاب، حاجی روح اله

Polymer translocation through a nanopore.

باال انرژی های هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه فرزان، یاسمن

Ultra-light scalar saving the 3+1 neutrino scheme
from the cosmological bounds.

سمنان، دانشگاه اکرمی، ابراهیم سید

A geometric view on quantum mechanics.

، پژوهشگاه جباری، شیخ محمدمهدی

Soft hair on generic horizons and black hole mi-
crostates.

، پژوهشگاه بختی، پویا

Oscillation tomography of the earth with solar neu-
trinos and future experiments.

عمومی هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه گلشنی، مهدی

Fundamental successes and challenges of the con-
temporary physics.

پیچیده» شبکه های یک روزۀ «کارگاه گزارش •

پژوهشکدۀ در ١٣٩٨ بهمن ٣٠ روز در پیچیده شبکه های یک روزۀ کارگاه
و تکمیلی تحصیالت دوره های دانشجویان آشنایی هدف با فیزیک
پژوهشی روز موضوعات و اساسی مفاهیم با پسادکتری پژوهشگران
اخیر دهه های در حوزه این شد. برگزار پیچیده شبکه های حوزۀ در
فیزیک، همچون مختلفی رشته های بین مشترکی فصل عنوان به

از است. کرده ظهور کامپیوتر علوم و جامعه شناسی زیست شناسی،
دستۀ مفهومی اسکلت بندی عنوان به پیچیده شبکه های دیگر، سوی
اغلب شبکه ها این شده اند. شناخته پیچیده سیستم های از عمده ای
fat) پهن دنبالۀ با توزیع تابع همچون را مشترکی آماری خواص
high) قوی خوشه بندی و (small world) tail)، خُردجهانی
پیچیده شبکه های مصادیق برخی می دهند. نشان خود از (clustering
پروتئینی برهمکنش های شبکۀ مغز، در اعصاب شبکۀ از عبارت اند
اجتماعی، شبکه های (اکولوژیک)، بوم سازگانی شبکه های سلول، در
شبکه های علمی، همکاری های شهری، زیرساخت های و حمل ونقل
کارگاه، این سخنرانان مسری. بیماری های شیوع و ــ اقتصادی تجاری 
از یادشده موارد همچون بارزی مثال های در اخیر یافته های مرور ضمن
موضوعات برخی و پایه مفاهیم و مبانی معرفی به پیچیده، شبکه های
گرفته انجام هماهنگی با پرداختند. حوزه این در پژوهشی تخصصی
به کارگاه ظهر از بعد سخنرانی های از یکی نانو، علوم پژوهشکدۀ با
این شد. اجرا پژوهشکده آن ماهانه عمومی سمینار با مشترک صورت
عضو ١٠ (شامل شرکت کننده ۵٠ و مدعو سخنران ٧ حضور با کارگاه

گردید. برگزار دانشجو) ۴٠ و پسادکتری پژوهشگر و علمی هیئت

• نجوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، مشهد فردوسی دانشگاه روشن، محمود

Secular evolution of spiral galaxies in non-
Newtonian theories.

، ایتالیا ایتالیا، پیشرفتۀ مطالعات بین المللی دانشکدۀ فارسیان، فریدا

CMB foreground model recognition through neural
networks.

، پژوهشگاه حقیقی، ژولیده محمدحسین

On the reliability of photometric and spectroscopic
tracers of halo relaxation.

سوئیس، ژنو، دانشگاه جلیلوند، مونا

Lensing of 21cm intensity mapping.

تهران، دانشگاه ، باال، نور مهدیار

Boundary crossing in stochastic inflation.

، پژوهشگاه صدر، وفایی علیرضا

AI in the new generation of observations.
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١٣٩٨ سال در

پروژه هـا و پژوهشگران

پژوهشگاه با پژوهشی همکاری قالب های •

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

بود. خواهد مفید ندارند، آشنایی آی پی ام پژوهشی ساختار ******با

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

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

است. سال دو آزمایشی علمی هیئت در عضویت مدت دارند. را رسمی

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

هستند. مستقل صورت به پژوهش انجام به قادر و برخوردارند پسادکتری

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

می کنند. فعالیت پذیرنده پژوهشکدۀ

هستند. پژوهشگاه تمام وقت پژوهشی همکاران شامل فوق ردۀ چهار

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

می یابند. حضور

هیئت های جوان اعضای بین از معموال که پژوهشگرانی مقیم: پژوهشگران

پژوهشگاه در پاره وقت صورت به و می شوند برگزیده کشور دانشگاه های علمی
می یابند. حضور

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

علمی شورای که کشور از خارج در شاخص علمی چهره های وابسته: استادان
پژوهشی کار پژوهشگاه در ماه یک سال هر و برمی گزیند را آنها پژوهشگاه

می کنند. برگزار آموزشی کوتاه مدت دوره های یا و می دهند انجام

میان از که تمام استاد رتبۀ با پژوهشگرانی وابسته: پژوهشگران
پژوهشکده در اجرائی و پژوهشی درخشان سوابق دارای که ارشدی پژوهشگران
همکاری قبال در و می شوند انتخاب ساله سه دورۀ ٢ حداکثر برای باشند
قسمت در مربوط (آیین نامۀ می گردند برخوردار امتیازاتی از پژوهشکده با

است). آمده ریاضیات» «پژوهشکدۀ

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

می کند. تأمین پژوهشگاه را آنها اقامت و سفر

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

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

می کنند.

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

می شوند انتخاب دانشگاهی برتر دانش آموختگان میان از سربازی: نخبگان
بگذرانند. پژوهشگاه با همکاری به را خود وظیفۀ نظام خدمت دورۀ تا

دانش آموختۀ مشموالن از عده ای آن، مطابق که طرحی سربازی: امریۀ
امور در خود وظیفۀ نظام خدمت دورۀ در تا می شوند انتخاب دانشگاهی

کنند. همکاری پژوهشگاه با کاربردی و آزمایشگاهی
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• شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

نجف آبادی محمدی مجتبی

پیشکسوت استادان •

اردالن فرهاد

ارفعی حسام الدین

رسمی علمی هیئت •

اصالنی نژاد، مرتضی

سنگین. باردار ذرات و یون ها شتابدهی

اعتصامی، محسن سید

تجربی. بنیادی ذرات فیزیک

خاکزاد، محسن

پروتون دقیق اسپکتروسکوپی

رحیقی، جواد

ایران. نور چشمۀ ملی پروژۀ رئیس

نجف آبادی، محمدی مجتبی

پدیده شناسی. و تجربی بنیادی ذرات فیزیک

ناصح، علی

نظری. باالی انرژی های فیزیک

ارشد پسادکتری پژوهشگران •

صابری، حسین

پالسمایی. موج در الکترونی باریکۀ شتابدهی

نشاط پور، سیاوش

بنیادی. ذرات فیزیک پدیده شناسی

کلیسانی، دیانی محسن

پروژۀ برای پوزیترونی و الکترونی چشمه های
سرن. در اویک

پسادکتری پژوهشگران •

تادوانی، اسکندری اسماعیل

آزمایش ردیاب در مختلف ذرات رد یافتن
عمیق. یادگیری رهیافت با CMS

الهی، فاطمه

بنیادی. ذرات فیزیک پدیده شناسی

تقی نواز، فرید

قوی نظریه های در کوانتومی ناهنجاری 
برهم کنش.

تیزچنگ، صدیقه

بنیادی. ذرات فیزیک پدیده شناسی

جعفری، قدیر

هولوگرافیک. پیچیدگی بررسی

چنارانی، شیرین

آشکارساز RPC خوشه های اندازه گیری
.٢ ران داده های از استفاده با میوئونی

حصاری، هدا

در رویدادهای در هیگز مؤثر ضرایب مطالعۀ
.LHC

حقیقت، غالمحسین

بنیادی. ذرات فیزیک پدیده شناسی

خلوتی، محمدرضا

پالس کنترل و کنترلی سیستم تکمیل
مدوالتور. به ورودی رادیوفرکانس

رکن آبادی، درویش عصمت

شتابگر ساختاری شک یافتن برای مطالعه
با متداول غیر کاری مدِ در الکترونی خطی

باال. بازدهی

حسین آبادی، رضایی فردوس

تجربی. ذرات فیزیک

سعیدی، فرهاد

طرح پالسی و رمپی مغناطیس های طراحی
ایران. نور چشمۀ

سلحشور، مصطفی

پدیدۀ گرفتن نظر در با الکترونی ابر تشکیل
بارفضا.

، سلیمانی نیا مریم

ذرات. فیزیک پدیده شناسی

سلیمی، احسان

ایران. نور چشمۀ باریکۀ خطوط طراحی

شکری، مسعود

پالسمای هیدرودینامیکی خواص مطالعۀ
گلوئونی. و کوارک

صادق، مهدی

ذرات. فیزیک پدیده شناسی

، صادقی پناه آرش

نور چشمۀ طرح الکترونی تفنگ طراحی
ایران.

حجری، صنایع شاهین

خطی. شتابدهندۀ

عباسی، نوید

جنبشی. نظریۀ و هیدرودینامیک، آشوب،

عبدالمالکی، حامد

بنیادی. ذرات فیزیک پدیده شناسی

گل، قهرمانی مریم

تجربی. ذرات فیزیک

کسایی، سمیرا

حلقۀ کیکر آهنرباهای ساخت و طراحی
ایران. ملی شتابگر انبارش

گوهری پور، محمد

بنیادی. ذرات فیزیک پدیده شناسی
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مقامی، قائم مجدزاده محمد

در کوانتومی خطای تصحیح مطالعۀ
هولوگرافی. چارچوب

مقیم پژوهشگران •

، ــ تهرانی، آتش بار شاهین

هسته ای. پارتونی توزیع توابع

ــ نخبگان، پژوهشگاه  پورکاظمی، مرتضی

الماسی. آشکارسازهای شبیه سازی

بهشتی، شهید دانشگاه حسینی، علی سید

همدیس تقارن های در کسری مشتقات
غیرنسبیتی.

فناوری و علم دانشگاه لهی، خانپور حمزه
مازندران،

بنیادی. ذرات فیزیک پدیده شناسی

ــ نخبگان، پژوهشگاه  ذاکری، پیمان سید

در تاریک مادۀ کاندیداهای و نشانه ها بررسی
کیهان.

، ــ ، رستم زاده شیوا

میدان های و ماده تقارن های عدم تحول
آغازین. جهان در هایپرمغناطیسی

شریف، صنعتی دانشگاه روحانی، شاهین

باال ابعاد در همدیس میدان های

اصفهان، صنعتی دانشگاه شیرزاد، احمد

نظری. فیزیک

تهران، دانشگاه صابری، علی عباس

و دو در خودراه انداز همدیس میدان نظریۀ
بعد. سه

تهران، دانشگاه عزیزی، کاظم

بنیادی. ذرات فیزیک پدیده شناسی

اراک، دانشگاه ، آستانه فرجی امین

میدان های نظریۀ در کوانتومی پیچیدگی

کوانتومی.

، ــ کارگریان، آمنه

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

پالسما.

ــ نخبگان، پژوهشگاه  کوهساریان، یوسف

در دیراک فرمیون های برای کازیمیر اثر
دوبعدی. شبکه ای فضای

اتمی انرژی سازمان رشتی، المعی محمد
ایران،

شتابگر از بهره برداری و تست، ساخت،
الکترون. خطی

، ــ للگانی، فاطمه

پتانسیل چاه در ضعیف نیروی اثر بررسی
سه تایی.

، ــ محمدنژاد، احمد

استاندارد مدل تعمیم های و تاریک مادۀ
ذرات. فیزیکی

، ــ موالئی، زهرا

گرانش مدل های دینامیکی ساختار مطالعۀ
جرم دار.

، ــ روشن، وحدت محمود

کوانتومی. پالسمای

، ــ هاشمی، صدیقه سیده

هولوگرافیک. پیچیدگی بررسی

سایر (از دانشجو همکاران •
دانشگاه ها)

صنعتی دانشگاه اصنافی، سادات شیما
شریف،

ریسمان. نظریۀ و هولوگرافی

بهشتی، شهید دانشگاه بشیری، صالح

.LHC تجربی. ذرات فیزیک

مرکز، تهران آزاد دانشگاه پیرمرادیان، رضا

کوانتومی. درهم تنیدگی

فردوسی دانشگاه سیدآباد، جعفری رضا
، مشهد

شتابدهنده های در لپتونی طعم تغییر مطالعۀ
آینده.

اصفهان، صنعتی دانشگاه دخانی، علی

.LHC تجربی. ذرات فیزیک

شریف، صنعتی دانشگاه زلفی، حامد

هولوگرافی. و کوانتومی اطالعات

صنعتی دانشگاه علیمحمدی، حمیدرضا
شریف،

لیگو. داده های در موفه عددی بررسی

شریف، صنعتی دانشگاه غفاری، غزال

ابرتقارنی. پدیده شناختی

شریف، صنعتی دانشگاه قدرتی پور، ناهید

دودایمری. مدل در همدیس مشاهده پذیرهای

شریف، صنعتی دانشگاه مهراب پور، هادی

برخورد در جریانی هماهنگ های مطالعۀ
سنگین. یون های

سرن پروژۀ در فنی همکاران •

آموزگار، وحید

پروژۀ الکترونیک سیستم ساخت و طراحی
سرن. به مربوط CMS

ابراهیمی، محمد

پروژۀ الکترونیک سیستم ساخت و طراحی
سرن. به مربوط CMS

دامغان، دانشگاه بقراطی، بهزاد

پروژۀ الکترونیک سیستم ساخت و طراحی
سرن. به مربوط CMS
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جمیلی، سعید

پروژۀ الکترونیک سیستم ساخت و طراحی
سرن. به مربوط CMS

زارعیان، الهام

پروژۀ الکترونیک سیستم ساخت و طراحی
سرن. به مربوط CMS

فردی پور، غالمرضا

با آن مقایسۀ و کیهانی میوئون های بررسی
کمک با تصویربرداری گیت شبیه سازی

فوتومالتی سیلیکون از استفاده با و میوئون
پالیر.

قاسمی، رقیه

پروژۀ الکترونیک سیستم ساخت و طراحی
سرن. به مربوط CMS

قاسمی، هانیه

پروژۀ الکترونیک سیستم ساخت و طراحی
سرن. به مربوط CMS

مجیدی، کمیل

پروژۀ الکترونیک سیستم ساخت و طراحی
سرن. به مربوط CMS

• ریاضیات پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

پورمهدیان مسعود

اصفهان) (شعبه اعظم سعید

پیشکسوت استادان •

الریجانی ا. جواد محمد

خسروشاهی غالمرضا

شهشهانی میرشمس سیاوش

رسمی علمی هیئت •

ابوالفتح بیگی، سلمان

کوانتومی محاسبات

درویشوند، احمدی عمران

کاربردها و اعداد، نظریۀ ترکیبیات،

اعتصامی، امید سید

نظری کامپیوتر علوم

افتخاری، ایمان

پایین بعد توپولوژی هندسه،

پورمهدیان، مسعود

ریاضی منطق

شریف، تیرداد

جابه جایی جبر

رضایی، طایفه بهروز

ترکیبیات

، قریه گلشنی محمد

ریاضی منطق

محسنی پور، شهرام

ریاضی منطق

نصیری، میثم

دینامیکی سیستم های و هندسه

آزمایشی علمی هیئت •

علی، سید رضا

هندسی آنالیز

، هدایت زاده محمدهادی سید

جبری هندسۀ

ارشد پسادکتری پژوهشگر •

حافظی، رسول

جبرها نمایش نظریۀ

حسینی، مریم السادات

دینامیکی سیستم های

لکزیان، سجاد

هندسی آنالیز

پسادکتری پژوهشگران •

احمدیان، راضیه

جبری هندسۀ

بیگدلی، مینا

جابه جایی جبر

، پارسا سلمان

هندسه

توانفر، احسان

جابه جایی جبر

خسروی، فاطمه

آنالیز

خواجه پور، سولماز

هندسه

، دانش پژوه حمیدرضا

محاسبه و ترکیبیات

داوودی، اکبر

ترکیبیات

دهقانی، سینا

محاسبه و ترکیبیات

ذوقی فر، ریحانه

ریاضی منطق

سلیمانی، مریم

جبر

فاضل پور، زیبا

جبر
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، پارسا فرهمند امیر

جبر

ماهرانی، لیال

ترکیبیات

محمدی، علی

ترکیبیات

ناظمیان، زهرا

ناجابه جایی جبر

نوزاد، عزیزه

توپولوژی و هندسه

نعمت بخش، امین

جابه جایی جبر

هابرلی، سیمون

جبری هندسۀ

یاسایی، محمدحسین

ترکیبیات

ارشد پژوهشگران •

محاسبه و ترکیبیات

خواجه صنعتی دانشگاه قربانی، ابراهیم
طوسی، نصیرالدین

کمینه. طیفی شکاف با منتظم گراف های

آنالیز

صنعت و علم دانشگاه آقاجانی، اسداله
ایران،

وجود، غیرخطی: جزئی مشتقات با معادالت
لیوویل. خواص و همواری،

مستقل

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه کیانی، داریوش

برخی توپولوژیک و ترکیبیاتی جنبه های

آنها. کاربردهای با جبری ساختارهای

اصفهان شعبۀ

احتمال و آمار

اصفهان، دانشگاه اسدی، مجید

با شبکه ها عمر طول تصادفی مدل سازی
نگهداری. استراتژی های در کاربردهایی

جبر

اصفهان، صنعتی دانشگاه بهبودی، محمود

حلقه های و مجازی زنجیری مدول های
متعادل.

جابه جایی جبر

اصفهان، دانشگاه ساالریان، شکراله

رسته های و ــ وایتهد اسپانیر  رسته های
تکینگی.

ترکیبیات

اصفهان، صنعتی دانشگاه امیدی، غالمرضا

گراف ها. حدی نظریۀ در مسائلی

مقیم پژوهشگران •

جابه جایی جبر

، ــ آهنگری، رسول

برای (محدبی) زیرجمعی خاصیت
کزول. حلقه های و تک جمله ای ایده آل های

خوارزمی، دانشگاه جعفری، راحله

واریته های برای گورنشتاین تقریباً ویژگی
توریک.

صنعتی دانشگاه مدنی، سعیدی سارا
، امیرکبیر

ایده آل های همولوژیک و جبری خواص
ترکیبیاتی. اشیای به وابسته

محاسبه و ترکیبیات

صنعتی دانشگاه بروجنی، ابراهیمی جواد
شریف،

آن. دوگان و اندیس کدگذاری

صنعتی دانشگاه خدایی مهر، حسن
طوسی، خواجه نصیرالدین

کانال های در جبری مشبکه های طراحی
.Wiretap کانال های و Block Fading

ریاضی منطق

تهران، دانشگاه مجتهدی، مجتبی

موجهات. منطق و حساب

امیرکبیر، صنعتی دانشگاه مفیدی، علیرضا

تعریف پذیری. و مجموعه ای سیستم های

آنالیز

تهران، دانشگاه اسدی، محمدباقر

ارگودیک. نظریۀ و فون نویمان جبرهای

مدرس، تربیت دانشگاه امینی، مسعود

عملگرها. جبر حالت فضای روی دینامیک

مدرس، تربیت دانشگاه خزلی، علی

تصادفی وزن دار متریک فضاهای
تک پیمانه ای.

دهکردی، شاهرخی صادق محمد
بهشتی، شهید دانشگاه

Strong local minimizer and the
topology of the space of

self-maps.

توپولوژی و هندسه

تهران، دانشگاه زارع، هادی

تعمیم یافته. همکروی کالس های
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شاخه ها سایر

مدرس، تربیت دانشگاه رجایی، علی

گروه های بررسی در کوهمولوژیک روش های
رده ای گروه های و بیضوی خم های سلمر

اعداد. میدان های

شهید دانشگاه شکری، منصف خسرو
بهشتی،

از که خاصی جبری خم های نقاط شمارش
می آید. دست به BCH کدهای مطالعۀ

اصفهان شعبۀ

آنالیز

اصفهان، صنعتی دانشگاه نعمتی، مهدی

کوهومولوژی هارمونیک، تابعک های
فوریه جبرهای هنسی خواص و عملگری

فراگروی. ابرگروه های روی

جبر

، شهرضا دانشگاه دهکردی، مرادزاده علی

مدول هر آنها روی که حلقه هایی بررسی
باشد. RDــ تخت یا RDــ تزریقی ساده،

اصفهان، دانشگاه اصفهانی، نصر علیرضا

توسط تولیدشده پایین خوشه ای جبرهای
پروژکتیو. خوشه ای متغیرهای

اصفهان، دانشگاه ، یوسف زاده ملیحه

پیچشی. آفین لی سوپرجبرهای نمایش های

منطق

اصفهان، دانشگاه قاری، مقداد

کاربردهایش. و نظریه توجیه: منطق های

جابه جایی جبر

، خوانسار دانشگاه دهکردی، واحد راضیه

عملگرها. رستۀ بودن نیم ساد ه محض

اصفهان، صنعتی دانشگاه هاشمی، امیر

ایده آل های برای بزو نامساوی های دربارۀ
غیرهمگن. چندجمله ای

کاربردی ریاضیات

اصفهان، صنعتی دانشگاه تاتاری، مهدی

جداسازی روش های از برخی پایدار آنالیز
پاره ای دیفرانسیل معادالت برای جدید

هذلولوی.

اصفهان، صنعتی دانشگاه گازر، مجید

نرمال. فرم و انشعاب کنترل

اصفهان، دانشگاه میرزائی، داود

توابع بر مبتنی متناهی تفاضل روش های
ضعیف. فرم یک معرفی شعاعی: پایه ای

اصفهان، دانشگاه نوبختیان، صغری

غیرهموار: غیرخطی بهینه سازی مسائل حل
الزم. شرایط و عددی روش های

محاسبه و ترکیبیات

اصفهان، دانشگاه پرورش، فرزاد

توزیع یافته. محاسبات و افزونگی

توپولوژی و هندسه

، شهرکرد دانشگاه سبزواری، مسعود

ــ ریمان. کوشی  هندسۀ در متحرک قاب های

اصفهان، صنعتی دانشگاه جوادی، رامین

گراف. افراز مسئله های پارامتری پیچیدگی

، خوانسار دانشگاه ، شاه سیاه مریم

ابرگراف ها. و گراف ها یالی رمزی اعداد

فیزیک

اصفهان، دانشگاه ورشویی، امیرعباس

کوانتومی. میدان های گرانش

غیرمقیم پژوهشگران •

ترکیبیات

، ــ بروجنی، افضلی هادی سید

در مجزا ماکسیمال مستقل مجموعه های
ــ ترنسیتیو. رأس  گراف های

، ــ جوهری، حسین

جریان مدل در بیشینه تطابق اندازۀ تخمین
داده.

تحصیالت دانشگاه طاهرخانی، علی
زنجان، پایۀ علوم تکمیلی

برای ــ میلنر هیلتون  نوع از قضایایی
اشتراکی. ــ اجتماع (s, t) خانواده های

، شاهرود صنعتی دانشگاه علیشاهی، میثم

اردیش. تطابق حدس احتماالتی صورت

جابه جایی جبر

گیالن، دانشگاه بحیرایی، پیام

همبافت ها. ـ N هموتوپی رسته های

اردبیلی، محقق دانشگاه بهمن پور، کمال

تبدیل عملگرهای برای جدید نمایشی
ایده آلی.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه بیاتی، شمیال

ایده آل های چندگانۀ مدرج شیفت های
تک جمله ای.

، ــ رحیمی، امیرمسعود

و ضعیف استوار جابه جایی حلقه های
مقسوم علیه و تام گراف های با ارتباطشان

صفر.

، ــ شجاعی، حسین سید

آزاد مدول یک زیرمدول هر که حلقه هایی
از مستقیمی مجموع (متناهی تولید)،

است. دوری مدول های
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، ــ کشاورز، محمدحسین

تصویری بعد با مدول های زیررستۀ بررسی
متناهی.

، ــ مهین فالح، علی

نوتری. جبرهای برای ــ ریتن اوسلندر  حدس

ریاضی منطق

، ــ حاجی بهرامی، سعیدۀ

حساب. مدل های خودنشانی های

، تبریز دانشگاه پورمهر، صالحی سعید

اعـداد ضربـی ساختارهای برخـی دربـارۀ
گویا.

هندسه

، ــ ، اکبرزاده رسول

انتگرال پذیر سیستم توپولوژیکی ویژگی های
لی جبر روی ــ ساکالف ــ مامایف  باریسف 

جدید سیستم یک بررسی و so(3, 1)
غیرهولومورفیک. مکانیک انتگرال پذیر

، ــ محدث، حسین

زتا. توابع و ریسمان پی ادیک نظریۀ

آنالیز

، ــ خوش خبر، صغری

بهینه سازی و مجموعه ای بهینه سازی
استوار. چندهدفۀ

، ــ سروش مهر، مائده

روی بر میانگین پذیری جدید مسائل بررسی
باناخ. جبرهای متقاطع حاصلضرب

، ــ قلی کندی، سعیدی سارا

اکشن های روی هم ارزی مدارهای
جزئی. سیستم های

کاربردی ریاضیات

، ــ بقایی، خدیجه

معادالت برای جواب ها همواری
ــ استوکس. نویر 

، ــ کبگانی، علیرضا

محدب از استفاده با ناهموار بهینه سازی
ساز ها.

، ــ میرزایی، هادی

برای جواب ها چندگانگی و وجود بررسی
عملگر شامل غیرموضعی معادالت

غیـرخطـی جمالت با کسـری p-laplacian
مـجانـبـی رفـتار بـررسـی و مختـلف

جواب ها.

اعداد نظریۀ

تهران، دانشگاه قادرمرزی، امیر

بیضوی. خم های روی صحیح نقاط

اصفهان شعبۀ

، ــ اسکندری، بهبودی غالمرضا

و سر، قضیۀ از جدید فرمول بندی یک
لی. ــ (سوپر)جبرهای هوم 

، خوانسار دانشگاه حمیدرضاحاجی شریفی،

توابع پایینی بودن پیوسته ضعیف انتقال
کمینه سازی. مسائل و برداری

اصفهان، صنعتی دانشگاه خانی، محسن

و جبری بستۀ میدان های هم آمیغی
روش به حقیقی بستۀ میدان های

هراشوفسکی.

، ــ دره گزنی، عباس

با مدرج شده لی سوپرجبرهای مشتق های
متناهی. ریشۀ سوپرسیستم های

اصفهان، دانشگاه ، زمان زاده احسان

بر نمونه گیری طرح رد قابلیت تابع برآورد
رتبه. مبنای

، ــ سراجی، پیام

دوم قضیۀ برای تئوریک مدل اثبات های
ناتمامیت.

، ــ شهرکی، صیادی مرضیه

پیشگـو ــ درونـی نقـطۀ الگـوریتم یک
 اصالح گر.

اصفهان، دانشگاه موصلو، عظیمی وحید

اندازه گیری معیارهای و درهم تنیدگی وفاداری
درهم تنیدگی.

صنعتی دانشگاه کوشش، محمدرضا
اصفهان،

همبندسازی  تک نقطه ای فضاهای
 توپولوژیک.

، ــ نظردنیوی، صادق

ریمان. فرض و فاری سری

وابسته پژوهشگران •

اصفهان، دانشگاه اسداللهی، جواد

نمایش نظریۀ در همولوژیکی روش های
جبرها.

شریف، صنعتی دانشگاه اکبری، سعید

تعمیم عالمت دار، گراف های طیف
الپالسین. ماتریس های

، الزهرا دانشگاه دیوانی آذر، کامران

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

بهشتی، شهید دانشگاه طوسی، مسعود

جابه جایی. جبر در همولوژیک روش های

اصفهان، دانشگاه عبدالهی، علیرضا

گروهی. جبرهای در صفر علیه های مقسوم
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وابسته پژوهشگر ردۀ شرایط و ضوابط مقررات،

درخشان سابقۀ با تمام) استاد رتبۀ (با برجسته پژوهشگران
دورۀ یک حداقل جمله (از ریاضیات پژوهشکدۀ در پژوهشی
پیشبرد در برجسته نقشی که ارشد) پژوهشگر عنوان به ساله ٣
متقاضی می توانند داشته اند پژوهشکده اجرائی و پژوهشی اهداف
حداکثر پژوهشکده وابستۀ پژوهشگر همکاری باشند. رده این

بود. خواهد ساله ٣ دورۀ ٢ برای

وابسته: پژوهشگر از پژوهشکده انتظارات
جهت در مربوطه پژوهشی گروه و پژوهشکده با مؤثر تعامل .١
بین المللی و ملی سطح در خود تخصصی حوزۀ پژوهشی ارتقاء
کنفرانس، (مانند مؤثر پژوهشی برنامه های برگزاری جمله از و

مقصود. این حصول برای (... و سمینار کوتاه، درس
پژوهشگر تخصصی حوزۀ در که جوانی پژوهشگران هدایت .٢

هستند. علمی فعالیت به مشغول وابسته
برای هفته در روز یک (حداقل پژوهشکده در مؤثر حضور .٣
مربوط جاری برنامه های در مؤثر نقش و سال) در ماه ۶ حداقل

پژوهشگر. تخصصی حوزۀ به

وابسته پژوهشگر اختیار در پژوهشکده سوی از که امکاناتی
می گیرد: قرار

دورۀ یک طول در بین المللی کنفرانس یک برگزاری امکان .١
آن از پژوهشکده اجرائی و مالی حمایت های میزان که سه ساله

و کنفرانس برگزاری پیشنهاد می گردد. تعیین پژوهشکده توسط
مطرح وابسته پژوهشگر پیشنهاد در درخواستی حمایت میزان
تصمیم گیری خصوص این در پژوهشکده علمی شورای و می گردد

می کند.
(یک دانشجویان از حمایت برای می تواند که پژوهانه ای .٢
مسافرت های و خارجی، میهمانان از دعوت سال)، در دانشجو
سقف گیرد. قرار استفاده مورد سال) در سفر یک (حداکثر علمی
می گردد. تعیین پژوهشکده علمی شورای توسط ساالنۀ پژوهانۀ

متعارف. پژوهشی امکانات و کار میز .٣
پسادکتری سرپرست عنوان به وابسته پژوهشگر تعیین امکان .۴

پژوهشکده. علمی شورای سوی از

وابسته: پژوهشگر ارزیابی
تعیین ٣ساله دورۀ یک در همکاری برای وابسته پژوهشگران .١

می شوند.
ارائه پژوهشکده به ساالنه گزارش های وابسته پژوهشگران .٢

می کنند.
صورت ٣ساله دورۀ پایان در وابسته پژوهشگر عملکرد ارزیابی .٣

می گیرد.
گزارش براساس پژوهانه میزان و تخصیص مورد در تصمیم .۴

می گیرد. صورت علمی شورای توسط و ساالنه

دانشجویان •

زهرا حسینی، علی اکبر سید هندسه:
رجب زاده حسام الدین رشادت،

هدیه لو، میثم مهکام، روح اله اصطهباناتی،

ابر، شفائی مسعود محاسبه: و ترکیبیات
جیرآبادی، عزیزی امیر

فرد پرتو علی حسابی: هندسه

طوسی نژاد یاسمین ریاضی: منطق

• زیستی علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

صادقی مهدی

پسادکتری پژوهشگران •

تیرانداز، آرش

ساختار به جبری رویکرد مداری: توپولوژی
زیستی. مولکول های

صفدری، حدیثه

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

رهور، علیزاد امیررضا

ژنتیکی. تنظیم کنندۀ شبکه های شناسایی

کالیراد، عطا

در تصمیم گیری تکامل چگونگی بررسی
زنده. موجودات

نرگسی، ملک پور امیر سید

از استفاده با ژنی تنظیم شبکه های بازسازی
خارجی. اطالعات

عیدی، زهرا

یوکاریوت. سلول های کموتکسی و حرکت

ارشد پژوهشگران •

بهشتی، شهید دانشگاه اصالحچی، چنگیز

ژن ها. بیان بیزی شبکه های

تهران، دانشگاه پزشک، حمید

زیست شناسی در احتمالی مدل های
محاسباتی.

، پژوهشگاه صادقی، مهدی

٧٠| | ٩۵ پیاپی شمارۀ | ١٣٩٨ زمستان



سلولی. تصمیم گیری مکانیسم های مدل سازی

مقیم پژوهشگران •

رویان، پژوهشگاه توتونچی، مهدی

انسدادی آزواسپرمی ژنوتیپ ارتباط مطالعۀ
استفاده با خانواده یک در نابارور مردان در

اگزوم. توالی یابی از

غیرمقیم پژوهشگران •

بهشتی، شهید دانشگاه اقدم، رزا

با پیام رسان RNA سلولی جایگاه پیش بینی
عصبی. شبکه های از استفاده

بهزیستی علوم دانشگاه حسینی، معصومه
توانبخشی، و

با ترجمه و رونویسی بین ارتباط بررسی
ماشین. یادگیری کمک

عالمه دانشگاه رضایی تبار، وحید
طباطبائی،

تعیین در MCMC روش های کاربرد
کروماتین. سوم ساختار

سایر (از دانشجو همکاران •
دانشگاه ها)  

شهید دانشگاه موغاری، احمدی فاطمه
بهشتی،

در مـاشیـن یـادگیـری کاربـرد
فارماکوژنومیک.

بهشتی، شهید دانشگاه امدادی، اکرم

استفاده با سرطانی داروهای پاسخ پیش بینی
روش و ماشین یادگیری روش های از

توصیه گر. سیستم های

تهران، دانشگاه خراسانی، نجمه

سلول های در خودسازمان دهی مدل سازی
یوکاریوتی.

شهید دانشگاه میبدی، یاسائی فاطمه
بهشتی،

اثر پیشگویی برای بهینه داروهای کردن پیدا
دیگر. داروهای

• شناختی علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

احسائی قاضی زاده علی

ارشد پسادکتری پژوهشگران •

جماب، سرابی عطیه

شرایط در تصمیم گیری در رفتاری مطالعات
مبهم.

وهابی، عبدالحسین

در اطالعات بازیابی زمانی دینامیک بررسی
نحوۀ بررسی و مغز عصبی شبکه های

مغز. در تصمیم گیری

لشگری، رضا

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

پسادکتری پژوهشگران •

اقوامی، سارا سیده

اثرات و نورون سطح در اطالعات پردازش
آن. بر نورومادوالتوری

، تقی زاده بهاره

دریافت احتمال اطالعات کدگذاری نحوۀ
قشر در ال اف پی  سیگنال های در پاداش

میمون. مغز فرانتال و پریتال

بوالحسنی، احسان

استیصال و ناپایدار جاذب های نقش بررسی
نورونی. شبکه های توصیف در

معین الدین، تألهی شیما

در مغز همودینامیک پاسخ های اندازه گیری
و بویایی کوتاه مدت حافظۀ انجام حین

اعداد. کاری حافظه  با آن مقایسۀ

رادمان، نرگس

بر زبانی فاصلۀ آیا نزدیک: و دور دوزبانگی
عصبی شبکۀ در اتصاالت روی
می گذارد؟ تأثیر ــ شناخت زبان 

سیدعالئی، شیما سیده

مسئلۀ حل حین عصبی شبکه های بررسی
خالقانه.

لنگری، شجاعی سمانه سیده

براساس سرطان زودهنگام تشخیص
یادگیری. تکنیک های

، عباس زاده مجتبی

ادراکی یادگیری مکانیزم های بررسی
نخستی ها. در ارزش محور

ملکیان، وحید

کاربـردهـای بـرای MRI تکنیک های توسعۀ
کارکـردی تصـویربـرداری بـاالی رزولوشـن

مغز.

خوئینی، موسوی سادات نرگس

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

نادیان، محمدحسین

الیه های در ال اف پی سیگنال های اندازه گیری
مغز. بینایی قشر مختلف

یارقلی، الهه

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

هریس، یوسفی علی

شناخت. مکانیزم های عواطف:مفهوم
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ارشد پژوهشگر •

احسائی، قاضی زاده علی

نخستینیان در پاداش حافظۀ

مقیم پژوهشگران •

کوچصفهانی، باللی مجتبی

تصاویر ای ای جی سیگنال های پردازش
بینایی.

چمازکتی، خدیر علیرضا

در نورونی سلول های پاسخ تغییرپذیری
هوشیار. میمون بینایی اولیۀ ناحیۀ

دوست محمدی، جعفر

توجه سیگنال های پردازش بررسی
بینایی. اولیۀ قشر نورون های

ذابح، عرفان

افقی ساختار از مدل سازی و شبیه سازی
.١ بینایی قشر در تاالموس ورودی

رشیدشمالی، صفورا

نورون اسپایک زمان توزیع تابع تحلیلی حل
نورونی. ساختار آوردن دست به برای

کرمانی، روح زنده ساره

فردی. عقالنیت و اجتماعی یادگیری

، صفا طهرانی امیرحسین

تصمیم گیری.

عشوری، فائزه

بر کلسیومی کانال های مسدودکنندۀ تإثیرات
در بیماری حالت بتای باند نوسانات

در تاالموسی گذردهی و قاعده ای عقده های
با مقایسه در جوندگان پارکینسونی مدل

سالم. نمونۀ

علوی، مجتبی سید

جوندگان. آزمایشگاه

کامکار، شیوا

ردگیری در حافظه و توجه تأثیر بررسی
اشیا. همزمان

کریمی، فرخ

داده های آنالیز در مصنوعی هوش از استفاده
تصویر. پردازش و عصبی

مقدادی، سروش

تخصصی برنامه نویسی خدمات ارائۀ
پژوهشکده. آزمایشگاه های

نقیبی راد، پرستو

تصاویر ای ای جی سیگنال های پردازش
بینایی.

وفائی، امین

نورن های در خودبه خودی فعالیت پردازش
بینایی. اولیۀ قشر

غیرمقیم پژوهشگران •

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه آذرنوش، حامد

جهت مجازی واقعیت نرم افزارهای توسعۀ
مغزی. اندام های بصری سازی

شهید دبیر تربیت دانشگاه ابراهیم پور، رضا
رجایی،

در تصمیم گیری فرایند مغزی سازوکار درک
اشیاء. بازشناسی عمل انجام حین

دانشگاه دهاقانی، ابوالقاسمی محمدرضا
تهران،

اشیا. بازنمایی در بازخورد نقش بررسی

دانشگاه دهکردی، حسین زاده غالمعلی
تهران،

و سیگنال تحلیل و اعصاب تصویربرداری
تصویر.

صنعت و علم دانشگاه دلیری، محمدرضا
ایران،

بینایی. سیستم در ویژگی به توجه استراتژی

صنعتی دانشگاه کلیبر، صالح صابر
شریف،

در مصنـوعـی هــوش از استـفـاده
نوروساینس.

تهران، دانشگاه ، سلطانیان زاده حمید

و سیگنال تحلیل و اعصاب تصویربرداری
تصویر.

، امیرکبیر دانشگاه مقدم، نصیرایی عباس

و سیگنال تحلیل و اعصاب تصویربرداری
تصویر.

دانشجویان •

زهرا افضلیان، ندا ارشادمنش، سارا
نرگس خدادادی فر، تینا برکچیان،

کریم ذباح، سجاد دزفولی، دوستانی
راحله رضایت، احسان انامق، رجایی

امیرحسین صفری، وجیهه شفائی،
مرضیه فرمانی، سپیده فرض مهدی،

معرفت. حانیه فریدونی،

سربازی نخبگان طرح •

خامه چیان، محمدباقر

بینایی سیستم به توجه نورونی مکانیسم های

کاظمی، امیررضا سید

رفتاری شاخص های ردیابی و شناسایی
تصویر. پردازش از استفاده با پرندگان

هادیان پور، محسن

عصبی. داده های دی کدینگ و کدینگ

پژوهشکده امریۀ سرباز •

اسالمی، مرتضی

دستگاه اولیۀ نمونۀ ساخت و طراحی
ارتقای امکان سنجی و الکترود حرکت دهندۀ

آن.
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، حیدری برنا محمد

نخستیان. در پاداش حافظۀ مکانیزم

مهر، کریمی سعید

گروه های فعالیت پاسخ مکانیسم رمزگشایی
نواحی در پاداش و ریسک پذیری به نورونی

پرایمت ها. ــ آهیانه ای پیشانی  قشر

• کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

آزاد سربازی حمید

علمی هیئت •

آزاد، سربازی حمید

سریع. پردازش شبکه های و معماری

ارشد پسادکتری پژوهشگران •

الریجانی، اردشیر ابراهیم

همرو. کوانتومی پردازه های درستی سنجی

توسرکانی، روزبه

لیزشدن زمان احتمال توزیع مدل سازی
بازی ها. نظریۀ از استفاده با باکتری

رحمتی، دارا

تراشه. روی شبکه های کارایی تحلیل

پناهی، شریعت پویا سید

در عملکرد و منابع بهینۀ مدیریت
حجیم. دادۀ سناریوهای

علیپور، شراره

و اشیاء دید آزمون برای کارا الگوریتم های
آنها. شمارش

کامران، لطفی پژمان

داده. ایده آل تقریباً زمانی واکشی پیش

پسادکتری پژوهشگران •

آقبالغی، اسدی مریم

کامپیوتری. بینایی در ژرف یادگیری

اورند، محدثه

کاربرد. و تئوری طراحی: فضای نگاشت

بهارلو، محمد

بر عمیق یادگیری الگوریتم های پیاده سازی
در هسته ای چند/بسیار تراشه های روی

اشیاء. اینترنت کاربردهای

فرد، بهاری فاطمه

هندسی شبکه های در بهینه سازی مسائل
احتماالتی.

، منزه حسینی امیرمهدی

قابلیت با حافظه سلسله مراتب طراحی
کیفیت. تنظیم

هوالری، حسینی عادل

روش های امنیت و کارایی افزایش
بر بیضوی منحنی های بر مبتنی رمزنگاری

فیلد. گالوا فضای روی

رهبانی، نظام

واحدهای بر سالمندی اثرات کاهش
پردازنده ها. حساس

زارع، مرضیه

حساس واحدهای در سالمندی اثرات کاهش
پردازنده ها.

سبک رو، محمد

نظارت بدون تحلیل برای عمیق شبکه های
ویدئو. نیمه نظارتی یا

سلیمانی، حسین

و پنج نسل شبکه های مناسب سازی
نقلیه. وسایل کاربردهای برای ال تی ای

داللی، زاد سیدرضا مصطفی سید

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

شفیعی، حسین

روش های بهینه سازی و کارایی ارزیابی
اشیاء. اینترنت شبکه های امنیت تأمین

شیخی، فرناز

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

صدرالساداتی، محمد سید

کارا. انرژی گرافیکی پردازندۀ سیستم های

صدیقین، مسعود

روش های امنیت و کارایی افزایش
بر بیضوی منحنی های بر مبتنی رمزنگاری

گالوافیلد. فضای روی

طاهری، گلناز

نهفتۀ سیستم های در دما از گاهی آ با بررسی
پردازنده. چند

مرادیان، معصومه

و اشیاء اینترنتی شبکۀ در انرژی بهره وری
ابری. محاسبات

مجد، ملکی مرضیه

در مجازی ماشین های واگذاری و اختصاص
ابر. محیط

نبوی نژاد، مرتضی سید

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

ارشد پژوهشگران •

بهشتی، شهید دانشگاه جابری پور، قاسم

با کامپیوتری حساب الگوریتم های طراحی
سخت افزاری. پیاده سازی

تهران، دانشگاه خونساری، احمد
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سیستم های تحلیلی بررسی و کارایی ارزیابی
توزیعی.

شریف، صنعتی دانشگاه قدسی، محمد

در کارا تقریبی و دقیق الگوریتم های
مختلف. زمینه های

مقیم پژوهشگر •

تهران، دانشگاه کارگهی، مهدی

سیستم های بهینه سازی و آزمون
انرژی. قید با ــ فیزیکی سایبری 

غیرمقیم پژوهشگران •

خواجه  صنعتی دانشگاه احمدی، علی
طوسی، نصیرالدین

در ناهمخوانی رفع برای چارچوب یک ارائۀ
با وب صفحات داده های یکپارچه سازی

به کار و موجوديت ها بین روابط از استفاده
داد ه اي. جريا ن هاي در چارچوب گيري

دانشگاه نسب، صالحی ارسالی مصطفی
تهران،

کارایی ارزیابی در تحلیلی مدل های کاربرد
توزیع شده. سیستم های

تهران، دانشگاه ، کوشا افضلی علی

اطمینان قابلیت و کارایی افزایش
روش های از استفاده با دیجیتال سیستم های

گرفتن نظر در با و طراحی نوین
حضور در مصرفی توان محدودیت های

نوسانات.

و علم دانشگاه ملکی، انتظاری رضا
صنعت،

کارایی /اتکاپذیری ارزیابی و مدل سازی
رایانش سیستم های در توزیع شده دادۀ مراکز

ابری.

رجایی، شهید دانشگاه باقری، نصور

تحلیل برای خودکار تحلیل ابزارهای توسعۀ
متقارن. رمزهای

بهشتی، شهید دانشگاه پرند، کوروش

با کسری دیفرانسیل معادالت عددی حل
پشتیبان. بردار ماشین های از استفاده

، نور پیام دانشگاه ، تنها جعفر

احساسات. تحلیل برای نیمه نظارتی یادگیری

، ــ جنتی، هدی

الگوریتم های در امنیت سطح بررسی
مکان یابی.

اراک، دانشگاه چمن باز، محمدرضا

با فیزیکی سایبری سیستم های امن کنترل
بهینه سازی. بر مبتنی روش های از استفاده

شریف، صنعتی دانشگاه حسین خلج، بابک

مخابراتی شبکه های نوین طراحی
کنترل و پردازشی حوزه های در نرم افزارمحور

توزیع یافته.

تهران، دانشگاه حسینی، رشاد

برای جدید بهینه سازی روش های
سه بعدی سازی.

، شاهد دانشگاه خدنگی، احسان

MRI تصاویر روی از مغز سالمت بررسی
ماشین. یادگیری روش های کمک به مغزی

بهشتی، شهید دانشگاه رجایی، رامین

کم توان اسپینترونیک مدارهای طراحی
تقریبی. محاسبات بر مبتنی

صنعتی دانشگاه رزازی، محمدرضا
، امیرکبیر

زنجیره ها. از استفاده با نقاط پوشش

صنعتی دانشگاه رضوانیان، علیرضا
، امیرکبیر

یادگیر. اتوماتای و شبکه تحلیل

، شهرکرد دانشگاه رئیسی، غفار

پایۀ بر باال کمر با خلوت کدهای طراحی
مربعات. و گراف ها یالی رنگ آمیزی

تکمیلی تحصیالت دانشگاه زارعی، مینا
زنجان، پایۀ علوم

تطبیقی. شبکه های در همگامی

تهران، دانشگاه ساجدی، هدیه

MRI تصاویر روی از مغز سالمت بررسی
ماشین. یادگیری روش های کمک به مغزی

تهران، دانشگاه شاکری، آزاده

تحلیل برای خودکار تحلیل ابزارهای توسعۀ
متقارن. رمزهای

تهران، دانشگاه صالحی، مصطفی

و زمانی داده های در ناهنجاری تشخیص
پویا. اطالعاتی شبکه های

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

چند ترتیبی و ترکیبی مدارهای پیاده سازی
مقاوم. و QCA ارزشی

، نیرو پژوهشگاه صغیری، محمد علی

و عمیق یادگیری بر مبتنی جدید مدل های
آن کاربردهای و سلولی یادگیری و اتومات ها

توزیع شده. سیستم های در

دانشگاه ، آباده صنیعی محمد
تربیت مدرس،

تحلیل در داده کاوی روش های از بهره گیری
ژنومی. داده های

شهید دانشگاه مالذی، طباطبائی هادی
بهشتی،

از استفاده با متنی پردازش های بهبود
عمیق. یادگیری

دانشگاه چمازکتی، علی نژاد سعیده
بابل، نوشیروانی صنعتی
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در جامد حالت حافظۀ عمر طول افزایش
ــ محتوا. آدرس  نگاشت با نهفته سیستم های

شریف، صنعتی دانشگاه ، علیزاده بیژن

با مقابله و تشخیص جهت روشی ارائۀ
سخت افزاری. تروجان های

، کرد شهر دانشگاه غالمی، محمد

عنوان به MT خلوت کدهای از استفاده
در به کارگیری قابل کسری کدهای تکرار

توزیع شده. ذخیره سازی سیستم های

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه ، فربه حامد

حافظه های اطمینان قابلیت افزایش
نوظهور. غیرفرار

واحد اسالمی آزاد دانشگاه فریور، فائزه
تحقیقات، علوم

مخرب حمالت جبران و تخمين، تشخيص،
از استفاده با ــ فيزيکی سايبری  سيستم های در

هوشمند. کنترل روش های

صنعت، و علم دانشگاه فالحتی، هاجر

سخت افزاری شتاب دهنده های طراحی
یادگیری). الگوریتم های کمک به (برای/

ایران، صنعت و علم دانشگاه فیلی، هشام

از استفاده با متنی پردازش های بهبود
عمیق. یادگیری

تهران، دانشگاه قاسمی، فاطمه

طبقه بندی و رفتاری مدل شناسایی
شبکه. تحت برنامه های

تهران، دانشگاه قوامی، بهنام

دیجیتال مدارهای اطمینان قابلیت افزایش
ساخت. فرایند تغییرپذیری حضور در

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه قوی پور، مینا

اجتماعی. اعتماد شبکه های

تهران، دانشگاه کبریایی، حامد

شبکه های در غیرمتمرکز بهینه سازی

چندعاملی.

تهران، دانشگاه کمال، مهدی

افزایش برای غیردقیق محاسبات از استفاده
دیجیتال. سیستم های کارایی

تهران، دانشگاه محمدی، سیامک

در تغییرپذیری از گاه آ مصرفی توان بهبود
دفت. عدم تحمل پذیر کاربردهای

تهران، دانشگاه مدرسی، مهدی

تسریع برای حافظه روی شبکه معماری یک
حـافظـه هـای در بـانـکی بیـن دادۀ انتقال

بزرگ.

شاهرود، صنعتی دانشگاه مرشدلو، حسین

کاربران رضایتمندی بهبود برای رویکردهایی
ابر. محاسبات محیط های در

کاشان، دانشگاه وحیدی پور، مهدی

از استفاده با اجتماعی شبکه های تحلیل
کالن داده ها.

پژوهشی طرح •

حسین قربان، سمیرا

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

دانشجویان •

شیخ، تقوی لیال بهجتی، شهاب
دهکردی، حسین پور امیرهوشنگ

شیرازی، محمود داوری، محمدجواد
غفاری، مهنازسادات صامعی، زینب

گرزین. علی اصغر

• نانو علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

عسگری رضا

آزمایشی علمی هیئت •

ابوطالبی، سیدحامد

کاربردهای برای دوبعدی مواد تولید
انرژی. ذخیره سازی

سرآبادانی، جالل

شبیه سازی. و مدل سازی نرم: چگال مادۀ

پسادکتری پژوهشگران •

تربتیان، زهرا

نانوساختارها. در پالسمونی مدهای

رسول خانی، ربابه

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

خلیلیان، حمیدرضا

نرم. چگال مادۀ فیزیک

، صدرآرا مهدیه

کوانتومی ساختارهای از الکترون پراکندگی
بعدی. دو مواد در

عزیزی، مریم

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

قوامی، بدیع

ترابرد و اپتیکی، الکترونی، خواص بررسی
نانوساختارها. کوانتومی

گلی، محمد

برای کوانتومی مکانیک روش های توسعۀ
نانومتری. و زیستی ساختارهای

مجیدی، لیال

دوبعدی نانوساختارهای ترابردی خواص
جدید.

مقیم پژوهشگران •

صنعتی دانشگاه اجتهادی، محمدرضا
شریف،
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فعال. سیستم های بررسی

، پژوهشگاه بروجردی، هدی

و نرم سامانه های محاسباتی مدل سازی
نانو. و میکرو ابعاد در زیستی

امام  بین المللی دانشگاه رجب پور، علی
خمینی،

نانوساختارها. در گرما انتقال مدل سازی

تهران، دانشگاه کشاری، رحیمی صالح

وسیلۀ به کوانتومی اطالعات پردازش
نوری. خطی شبکه های

بهشتی، شهید دانشگاه ساسانپور، پژمان

در الکتریکی مدارهای تئوری کاربرد
عصبی. سیستم های مدل سازی

بهشتی، شهید دانشگاه صادقی، علی

اتمی. مقیاس در اصطکاک

تحصیالت دانشگاه عابدین پور، سعید
زنجان، پایۀ علوم تکمیلی

سرد. فوق اتم های

امیرکبیر، صنعتی دانشگاه عباسی، حسین

محیطی بر اتمسفری فشار سرد پالسمای اثر
بیولوژیک.

سارسری، عبدالحسینی اسماعیل
اصفهان، صنعتی دانشگاه

دوبعدی. سیستم های کوانتومی ترابرد بررسی

، پژوهشگاه عسگری، رضا

دوبعدی. کریستالی سیستم های مطالعۀ

اصفهان، دانشگاه لهراسبی، امیر

میدان های تعامل مدل سازی
زیستی. نانوساختارهای با الکترومغناطیس

، پژوهشگاه مرادی، علیرضا

مواد از ابرتفکیک و سه بعدی تصویرگری
زیستی.

صنعتی دانشگاه هدش، منتظری عباس
طوسی، نصیرالدین خواجه

پلیمرهای مقیاسی چند مدل سازی
کربنی. نانوساختارهای با تقویت شده

تهران، دانشگاه میری، میرفائز

مغناطیسی. فعال سیستم های در تحقیق

، پژوهشگاه نوربخش، زهرا

گلیکول مولکول برهم کنش چگونگی
جداسازی در آن اثر و گرافیت با ــ  اتیلن دی 

گرافین. صفحات

دانشجویان •

رفیعی ندا شوره گوئی، اسمعیل زاده مجید
محمد عباسی، ساالر الحسینی،

علیدوستی.

سربازی نخبگان طرح •

، پژوهشگاه خزعلی، محمدصادق

ریدبرگی. اتم های با کوانتومی محاسبات

، پژوهشگاه شجاعی، فاضل

خصوصیات و الکترونی ساختار
دوبعدی. مواد نانو ــ شیمیایی فیزیکی 

، پژوهشگاه عباسیان، وحید

با ابرتفکیک پالریمتری میکروسکوپی
میکروکره. از استفاده

، پژوهشگاه واعظی، محمدصادق

برانگیختگی های و توپولوژیک فاز گذار
ناحیه ای زنجیره های بر سلسله مراتبی آنیونی

پارفرمیونی.

• تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

دستجردی وحید حمید

رسمی علمی هیئت •

صائمی، امیر

پیامدها. و چالش ها دوگانه: نتایج اصل

مروارید، محمود

ویژگی های در تغییر مسئلۀ و دسته  ای نظریۀ
درونی.

موسویان، نصراله سید

تهی. گزار ه های انواع

دستجردی، وحید حمید

معرفتی. ابتناء

آزمایشی علمی هیئت •

طیبی، ساجد

بر مبتنی اندیشه های و مفرد ارجاع
بازشناسی.

پسادکتری پژوهشگران •

اباذری، آرش

اجتماعی فلسفۀ در اضطرار» اهمیت  «حق
هگل.

زمانی، محسن

ابتناء. مثابۀ به صادق سازی

هریس، یوسفی علی

ــ محور. بدن  بازنمایی های چگونگی و امکان

مقیم پژوهشگران •

، پژوهشگاه آزادگان، ابراهیم

فمنیستی. االهیات

، پژوهشگاه حسینخانی، علی

معنا از واکنش به وابسته تبیین یک امکان
اجتماعی. مفهوم یک عنوان به

، پژوهشگاه زادیوسفی، امیرحسین

باب در ابن سینا نظریۀ تحلیلی بازخوانی
جزئیات. به خداوند علم
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• فیزیک پژوهشکدۀ •

پژوهشکده سرپرست •

خسروشاهی قرار حبیب

پیشکسوت استاد •

گلشنی، مهدی

بنیادی. فیزیک

رسمی علمی هیئت •

شیخ جباری، محمدمهدی

باال. انرژی های

عسگری، رضا

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

، علیشاهیها محسن

باال. انرژی های

فرزان، یاسمن

بنیادی. ذرات

ناجی، علی

بیوفیزیک. و نرم مواد آماری فیزیک

آزمایشی علمی هیئت •

عشوریون، امجد

کیهان شناسی.

ارشد پسادکتری پژوهشگران •

افشار، حمیدرضا

باال. انرژی های

دبیریان، علی

آزمایشگاه.

پسادکتری پژوهشگران •

احمدوند، مسلم

باال. انرژی های

اسدی، محمد

باال. انرژی های

، افتخاری نیا بهروز

آزمایشگاه.

امیدی، فرزاد

باال. انرژی های

، باغبان زاده سیما

محاسباتی فیزیک

بختی، پویا

بنیادی. ذرات

، حسین زاده وحید

باال. انرژی های

زارع، مریم

آزمایشگاه.

عباسیان، سارا

آزمایشگاه.

عدمی، حامد

باال. انرژی های

فریدی، آزاده

چگال. مادۀ

فضلی، زهرا

بیوفیزیک. و نرم مواد آماری فیزیک

نوربخش، مریم

باال. انرژی های

وفایی صدر، علیرضا

بنیادی. ذرات

هل اتایی، محمدحسن سید

باال. انرژی های

مقیم پژوهشگران •

تهران، دانشگاه نجف آبادی، ابراهیم هاجر

باال. انرژی های

صنعتی دانشگاه ابوالحسنی، علی اکبر
شریف،

باال. انرژی های

فردوسی مشهد، دانشگاه بابائی ولنی، کمیل

سیاه چاله ها. فیزیک و کوانتومی پیچیدگی

دانشگاه فیروزجایی، تقی زادۀ جواد
شریف، صنعتی

باال. انرژی های

اسالمی، آزاد دانشگاه تنهایی، حسین

باال. انرژی های

خواجه صنعتی دانشگاه حمزه پور، حسین
طوسی، نصیرالدین

نرم. مواد و آماری فیزیک

بهشتی، شهید دانشگاه خسروی، نیما

باال. انرژی های

گیالن، دانشگاه رسولی، نادر سید

نرم. مواد و آماری فیزیک

علم و صنعت، دانشگاه زارع رمشتی، بابک

چگال. مادۀ

تهران، دانشگاه ، سپهری نیا رضا

چگال. مادۀ

تهران، دانشگاه باغینی، شجاعی فاطمه

بنیادی. فیزیک

، الزهرا دانشگاه شفیع خانی، عزیزاله

الیه نشانی. آزمایشگاه

شریف، صنعتی دانشگاه شفیعی، افشین
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بنیادی. فیزیک

همدان، بوعلی دانشگاه کمالی، وحید

باال. انرژی های

گیالن، دانشگاه محمد ی مظفر، محمدرضا

باال. انرژی های

مدرس، تربیت دانشگاه مشاعی، احمد

الیه نشانی. آزمایشگاه

شهید دانشگاه موحد، سیدمحمدصادق
بهشتی،

باال. انرژی های

اتمی، انرژی سازمان نفری، ناصر

چگال. مادۀ

تهران، دانشگاه عالئی، واعظ سیدمهدی

نرم. مواد و آماری فیزیک

دانشگاه ، وحیدی نیا محمدحسن
زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت

باال. انرژی های

دانشجویان •

محمود حیدری، شیوا اسمعیلی، عرفان
شبان نیا، محمدرضا سبط الشیخ،

فرزانه عبادی، جواد صفری، حمیدرضا
مسعودی، محمدحسین محمودی،

سوستانی. یوسفی عبدالرضا

دانشگاه ها) سایر (از دانشجو همکاران •

شریف، صنعتی دانشگاه آقاپور، سجاد

بنیادی. فیزیک

خواجه صنعتی دانشگاه پرتوی، ارغوان
طوسی، نصیرالدین

آماری. فیزیک

خوارزمی، دانشگاه پزشکی، حسین

آزمایشگاه.

شریف، صنعتی دانشگاه جمالی، محمد

بنیادی. فیزیک

مازندران، دانشگاه رستمیان، فاطمه

آزمایشگاه.

شریف، صنعتی دانشگاه رمضانی، مهدی

بنیادی. فیزیک

شریف، صنعتی دانشگاه سلطان منش، علی

بنیادی. فیزیک

تحصیالت دانشگاه شاهسوند، پروین
زنجان، پایۀ علوم تکمیلی

آماری. فیزیک

تهران، دانشگاه عباسی، امیر

آماری. فیزیک

مدرس، تربیت دانشگاه مقدسی، فاطمه

آزمایشگاه.

(طوالنی مدت) میهمان پژوهشگران •

بهشتی، شهید دانشگاه سعیدیان، مقداد

محاسباتی. فیزیک

کردستان، دانشگاه عدمی، حامد

باال. انرژی های

، پژوهشگاه فالح، زهره

آماری. فیزیک

مدرس، تربیت دانشگاه ، نجفی زاده مجتبی

باال. انرژی های

• نجوم پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

فیروزجاهی حسن

پیشکسوت استاد •

منصوری، رضا

کیهان شناسی

رسمی علمی هیئت •

اصل، طباطبایی فاطمه سادات

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

رادیویی. رصدهای

فیروزجاهی، حسن

اولیه. جهان کیهان شناسی

خسروشاهی، قرار حبیب

مجاور. کهکشان های در ستاره زایی

نامجو، محمدحسین

پیشنهادی عنوان به اکسیون نظری بررسی
تاریک. مادۀ برای

وابسته علمی هیئت •

مشحون، بهرام

گرانش. تئوری

پسادکتری پژوهشگران •

صادق آبادی، اله یاری علیرضا

امواج روی چهارقطبی ممان اثرهای
سیاه چاله ها. ادغام از ناشی گرانشی

خدادی، محسن

کاذب. خالء واپاشی در گرانش نقش

حقیقی، ژولیده محمدحسین

هستۀ گرمایش و سرمایش توان ــ
کهکشانی، خوشه های

ریلکسیشن معیارهای مقایسۀ و بررسی ــ
داده های از استفاده با کهکشانی گروه های

شبیه سازی،
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تصاویر در رادیویی چشمه های کردن پیدا ــ
تکنیک از استفاده با SKA تلسکوپ

ماشین. یادگیری

شاکری، سروش

زوج تولید برای نظری مدل یک ارائۀ ــ
سناریوی یک در بهینه صورت به شوینگر

توری،
کسیونی آ تاریک مادۀ آشکارسازی بررسی ــ

ــ فوتون. فوتون  پراکندگی در

شیخ نظامی، سمیه

سیستم های از ناشی جت های مطالعۀ
دوتایی.

صارمی، الهام

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

اشکذری، طالبیان علیرضا

تورم در کاتوره ای اثرات بررسی ــ
ناهمسانگرد،

روی بر اکسیون خودرزونانس تأثیر ــ
چرخان. سیاهچالۀ یک از ابرتابش

، فرهنگ نیا امین

توسط میان ستاره ای فضای بررسی
سنگین. مولکول های

نودهی، قاسمی معصومه

.SKA تلسکوپ دادۀ شبیه سازی

گرجی، محمدعلی

و تورم در غیرآبلی برداری میدان های نقش
تورم. از قبل عالم

گودرزی، حدیث

مغناطیسی ساختارهای و شراره ها بررسی
شراره. دارای ستارگان

مقیم پژوهشگران •

خوارزمی، دانشگاه توسلی، سعید

محیط های در بیضوی کهکشان های بررسی
کم چگال.

دانشگاه منصوری، حسینی سیدعلی
، شاهرود صنعتی

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

هاوکینگ. دمای

، مشهد فردوسی دانشگاه روشن، محمود

در ستاره ای میله های تحول و تشکیل
از استفاده با مارپیچی کهکشان های

Nــ ذره ای. شبیه سازی های

فناوری، و علم موزۀ محمدی، روح اله

برای کیهانی زمینۀ تابش قطبش از استفاده
مدل استاندارد (فرا جدید فیزیک بررسی

ذرات).

بوعلی سینای همدان، دانشگاه مهرابی، احمد

کپلر. ماهوارۀ داده های آنالیز و بررسی

تهران، دانشگاه نورباال، مهدیار

تورم. تا ابدی تورم از اولیه: عالم

دانشجویان •

امین صالحیان، برنا اجاللی، گلشن
هوشنگی. سینا نصیری راد،

دانشگاه ها) سایر (از همکار پژوهشگران •

رضا شعرباف، زهرا فرد، انصاری محمد
سبزعلی، وجیهه غالمی، مهتاب عبادی،

طائفی، سیما زاده، نصیر محمدرضا
حمید دهقانی، شهرزاد پرتو، طاهره

خرم، امیرحسین مسگری، هاله حسنی،
شاه حسینی، محمدجواد اسکندرلو، سپیده

نوابی. مهدیه

سربازی نخبگان طرح •

جاللی، علی

کیهانی. ریسمان های و گرانشی امواج

وقت تمام پژوهشگر •

خسرقی، جوادی عاطفه

در قرمز غول ستاره های شناسایی
تاریخچۀ محلی: گروه کهکشان های

غبار. تولید و ستاره زایی
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همکاری نوع و پژوهشکده تفکیک به پژوهشگاه پژوهشگران آمار
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پژوهشکده
٠ ٠ ١٠ ٠ ٠ ٠ ١٩ ٠ ٢۵ ٣ ۶ ٢ شتابگرها و ذرات
٠ ٠ ٠ ۶ ۵ ٢٢ ١۴ ٣ ٢٠ ٢ ١٢١ ٣ ریاضیات
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠ ١۶ ۴ ٠ ٠ ٠ ٠ اصفهان ریاضیات
٠ ٠ ۴ ٠ ٠ ٣ ١ ٣ ۶ ٠ ٠ ٠ زیستی علوم
٠ ٣ ٠ ١۴ ٠ ٨ ١۴ ١ ١٣ ٣ ٠ ٠ شناختی علوم
٠ ٠ ٠ ٨ ٠ ۴٠ ١ ٣ ٢٠ ۶ ١ ٠ کامپیوتر علوم
٠ ۴ ٠ ۴ ٠ ٠ ١۵ ٠ ٨ ٠ ٢٢ ٠ نانو علوم
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٣ ٠ ۵٣ ٠ تحلیلی فلسفۀ
۴ ٠ ١٠ ٩ ٠ ٠ ٢٠ ٠ ١۵ ٢ ۶۴ ١ فیزیک
٠ ١ ١۵ ۴ ٠ ٠ ۶ ٠ ١١ ٠ ۵۵ ١ نجوم
۴ ٨ ٣٩ ۴۵ ۵ ٨٣ ١٠٩ ١۴ ١٢١ ١۶ ٣٧ ٧ جمع

۴٨٨ کل: جمع

هیئت عضو نفر یک .۴ است. آزمایشی علمی هیئت عضو نفر یک .٣ است. آزمایشی علمی هیئت عضو نفر دو .٢ است. آزمایشی علمی هیئت عضو نفر دو .١

است. پژوهشکده به وابسته علمی هیئت عضو نفر یک .۵ است. آزمایشی علمی
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