




مصـــاحبــه ســه

اداری و مالی معاون و نجوم، پژوهشکدۀ رئیس شتابگرها، و ذرات پژوهشکدۀ رئیس تغییر شاهد ١٣٩۶ فروردین در بنیادی دانش های پژوهشگاه
این در که داده انجام آنها با جداگانه ای مصاحبه های جدید، مدیران برنامه های و دیدگاه ها با خوانندگان آشنایی برای اخبار نشریۀ بود. پژوهشگاه

می گذرد. خوانندگان نظر از مدیران، این نام الفبایی ترتیب به صفحات،

کیفی پیشرفت و کمی گسترش
نــجـــــــوم، پــــژوهــشـــــکدۀ
جـــــدیــد مــدیـــــریت هــدف

عهده به را نجوم پژوهشکدۀ ریاست فیروزجاهی حسن دکتر ،١٣٩۶ سال آغاز از
تأسیس ایران در رصدی نجوم پیشبرد منظور به ١٣٨۵ سال در پژوهشکده این است. گرفته
١٣٩۶ فروردین تا زمان آن از و منصوری رضا دکتر ١٣٩١ پاییز تا آغاز از را آن ریاست و شد
رئیس با را اخبار کتبی مصاحبۀ متن اینجا در داشته اند. برعهده خسروشاهی قرار حبیب دکتر

می  خوانید. نجوم پژوهشکدۀ جدید

فیروزجاهی حسن

با که خوانندگان از دسته آن اطالع برای لطفاً مصاحبه آغاز در اخبار:
پیشینۀ دربارۀ مختصری ندارند، آشنایی شما کاری و تحصیلی سوابق

بدهید. توضیح خود

شریف صنعتی دانشگاه در را کارشناسی دورۀ من فیروزجاهی:
تکمیلی تحصیالت دانشگاه در را ارشد کارشناسی (٧-١٣٧٠۴)
کانادا گیل مگ دانشگاه در را دکتری دورۀ و ،(١٣٧۴-٧۶) زنجان
محقق سال ۵ مدت به دکتری، دورۀ از بعد گذراندم. (٢٠٠٣-١٩٩٩)
،(٢٠٠-٢٠٠٣۶) آمریکا کورنل دانشگاه در سال سه بودم، پسادکتری

.(٢٠٠۶-٢٠٠٨) گیل مک دانشگاه در سال دو و

ابعاد با جهانِ کیهان شناسی من دکتری دورۀ پژوهشی موضوع
عالقه مند دکتری دورۀ آخر سال در بود. کالین جیم نظارت تحت اضافه،
نظریۀ در تورمی مدل سازی علی الخصوص و ریسمانی کیهان شناسی به
تای هنری با کورنل، دانشگاه در پسادکتری دورۀ در شدم. ابرریسمان
تورمی مدل سازی و شامه ای تورم زمینۀ در صاحب نظر فیزیکدانان از
دوم پسادکتری دورۀ در کردم. کار باال انرژی های فیزیک نظریه های در
در من دیگر همکاران از دادم. ادامه را مسیر این در کار گیل، مک در
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گرانقدر تجربیات که بودند براندنبرگر رابرت و برجس کلیف دوران، این
آموختم. آنها از زیادی

شده اید منتقل نجوم پژوهشکدۀ به فیزیک پژوهشکدۀ از شما اخبار:
همان در کمابیش دوم پژوهشکدۀ در را خود تحقیقاتی کار احتماال و
سه بین می رسد نظر به کلی، طور به می دهید. ادامه قبلی زمینۀ
و شتابگرها، و ذرات (فیزیک، پژوهشگاه فیزیکی علوم پژوهشکدۀ
نظری قسمت در الاقل ــ پژوهشی مباحث در همپوشانی هایی نجوم)
نظری کیهان شناسی به مربوط مباحث در اشتراک مانند دارد، وجود ــ
پژوهشکدۀ سه وجود آیا نجوم. پژوهشکدۀ و فیزیک پژوهشکدۀ بین
توجیه نظرتان به واحد پژوهشگاه یک در موازی تحقیقات با جداگانه

دارد؟ محکمی

زمینۀ شدم، پژوهشگاه وارد که ١٣٨٧ سال از فیروزجاهی:
اولیه، جهان کیهان شناسی بر تمرکز با کیهان شناسی من پژوهشی
اطالع که آنجا تا است. بوده مربوطه زمینه های و تورمی مدل سازی
وجود پژوهشگاه در قبال اولیه جهان کیهان شناسی پژوهشی زمینۀ دارم،
صورت به کشور دانشگاه های از بعضی در همکاران اگرچه است، نداشته

می کردند. کار موضوع این روی موردی

این دلیل آمدم. نجوم پژوهشکدۀ به ،١٣٩١ سال از سال، ۴ از بعد
خوشبختانه است. مصاحبه این حوصلۀ از خارج و مفصل انتقال، و نقل
آنها از که کردند استقبال انتقال این از نجوم پژوهشکدۀ در دوستان
نجوم پژوهشکدۀ در حرفه ای و آرام جو این که امیدوارم و سپاسگزارم

باشد. داشته ادامه نیز آینده در

بین نظری کیهان شناسی زمینۀ در پژوهشی همپوشانی مورد در
مشکلی شخصاً من که بگویم باید نجوم، پژوهشکدۀ و فیزیک پژوهشکدۀ
پژوهشی زمینۀ شد، اشاره قبال که همچنان واقع در نمی بینم. مورد این در
است. نداشته وجود IPM در ١٣٨٧ از قبل اولیه، جهان کیهان شناسی
پژوهشکدۀ موازات به فیزیک، پژوهشکدۀ در محققان و همکاران اینکه
پدیدۀ من شخص برای هستند، مشغول زمینه این در تحقیق به نجوم،
تقریباً آن اولیۀ نهال که رشته ای که است نکته این بیانگر و است مثبتی
می دهد ادامه خود رشد به است، شده کاشته پژوهشگاه در پیش دهۀ یک
در چه و نجوم پژوهشکدۀ در چه زمینه، این در خوبی تحقیقات و

است. شده انجام فیزیک، پژوهشکدۀ

فیزیکی» «علوم پژوهشکدۀ سه وجود آیا که سؤال این مورد در
بگویم باید ابتدا در دارد، محکمی توجیه ذرات) و فیزیک، (نجوم،
چهار واقع، در و گردد اضافه جمع این به باید نیز نانو پژوهشکدۀ که

داریم! پژوهشگاه در فیزیکی» «علوم پژوهشکده

کسی چه و شده انجام تفکیک ها این چرا که مورد این در بحث
این است. مصاحبه این از خارج هستند، آن مسئول کسانی یا
از قبل سال دو یکی تقریباً یعنی پیش، دهۀ یک از تقریباً تقسیم بندی ها

دربارۀ مستقیمی نظر اظهار من و شده انجام پژوهشگاه، به من پیوستن
این در اخبار نشریۀ که نباشد بدی فکر شاید نمی کنم. تقسیم  بندی ها این
در ذی نفوذ و ذی نفع اشخاص و پژوهشکده ها این وقت رؤسای از مورد

کند. مکتوب را آنها نظرات و کرده سؤال قضیه این

بشود شاید گرفته ایم، قرار شده انجام کار این برابر در که اکنون
تفکیک لحاظ، یک از کرد. نگاه نسبی طور به آن مختلف جوانب به
پژوهشی زمینه های تضعیف به منجر فیزیکی» «علوم پژوهشکده های
مشترکی زمینه های در پژوهش نمونه، عنوان به است. گردیده نظری
مانند می گیرد، انجام متفاوت پژوهشکدۀ دو در و واحد زمان در
یا و ذرات پدیده شناسی یا کردید، اشاره شما که نظری کیهان شناسی
سردرگمی باعث مطمئناً این که باال، انرژی های فیزیک و ریسمان نظریۀ
و دانشجویان برای مخصوصاً پژوهشگاه، محققان قوای تحلیل و
باعث دستگی ها چند این اضافه، به می گردد. پسادکتری محققان
گردیده غیرایرانی) چه و ایرانی (چه ویزیتورها و مهمانان برای سردرگمی
سردرگمی دچار کنند بازدید پژوهشکده کدام از اینکه انتخاب در بعضاً که

می شوند! «رودربایستی» دچار بعضاً و

تجربی رشته های برای پژوهشکده ها تفکیک دیگر، زاویۀ از
طور به رشته ها این که گردیده باعث و شده واقع مفید (غیرنظری)
در نمونه، عنوان به شود. پیگیری بیشتری هدفمندی با و تخصصی
جاافتاده کامال CERN شتابگر آزمایش با همکاری ذرات، پژوهشکدۀ
همچنین است. پژوهشکده این اصلی برنامه های جزو و است
نوعی به که داریم را فناوری و توسعه بخش نجوم، پژوهشکدۀ در
آن کاربر که گرفت نظر در نجوم پژوهشکدۀ آزمایشگاه را آن می توان
زمینه ها(همکاری این می رسد نظر به است. ملی رصدخانۀ عمدتاً
مستقل پژوهشکده های این در نجوم) فناوری و توسعه و CERN با
تخصصی کامال پژوهشکده ها هدفمندی چون می دهند، جواب بهتر

است.

تفکیک به می توان دهه، یک گذشت از بعد حال هر در
تصمیم و کرد نگاه بیشتری وسواس با فیزیکی» «علوم پژوهشکده های
ادامه باید وضعیت این آیا دورتر آیندۀ در و رو پیش دهۀ در که گرفت

خیر. یا یابد

در پژوهشکده ها تفکیک کار) نظری (یک من شخص دید از ولی
به جبران ناپذیری صدمات و است نبوده درستی کار نظری زمینه های

است. زده پژوهشگاه در بنیادی و نظری فیزیک پیشرفت

رسالتی و نقش چه و می بینید چگونه کشور در را نجوم وضع اخبار:
کشور در نجومی تحقیقات مجموعۀ در پژوهشگاه نجوم پژوهشکدۀ برای

قائل اید؟

توجه با که بگویم باید ابتدا سؤال، این به پاسخ در فیروزجاهی:
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نمی آیم! حساب به منجم یک استانداردی هیچ با من کاری ام، زمینۀ به
تاریخی اتفاقات از ناشی هستم نجوم پژوهشکدۀ در من اکنون اینکه
منجم یک دیدگاه از شما سؤال این به من نتیجه در است. تصادفی و
با هم که نظری کیهان شناس یک دید از ولی دهم. جواب نمی توانم
این به می توانم است ارتباط در نظری فیزیکدانان با هم و منجمان

دهم. جواب سؤال

و پژوهشگاه در کیهان شناسی و نجوم که است این من برداشت
بگویم باید رصدی نجوم مورد در می کند. حرکت خوبی مسیر در ایران
یعنی ایران، به خسروشاهی قرار حبیب دکتر آمدن با رشته این که
خسروشاهی حبیب است. گرفته دوباره ای جان پیش، سال ٩ تقریباً
تخصصی اش زمینۀ در خوبی کارهای که است ایران فعال منجمان جزو
بسیار دانشجویان و داده انجام فراکهکشانی) دینامیک و رصدی (نجوم
سایر و پژوهشگاه فعال محققان از همگی که است کرده تربیت خوبی
و نجوم در خوبی کارهای که همکارانی دیگر از هستند. دانشگاه ها
است. شریف دانشگاه از راهوار سهراب دکتر داده، انجام کیهان شناسی
کیهان شناسی و ستاره شناسی زمینۀ در خوبی بسیار دانشجویان نیز وی
در رشته ها این محققان بهترین جزو آنها از خیلی که کرده تربیت
یوسف دکتر تالش های به باید قدیمی تر نسل از هستند. کشور سطح
راه اندازی در خواجه پور محمدرضا دکتر و منصوری رضا دکتر ثبوتی،
اشاره کشور سطح در کیهان شناسی و گرانش، ستاره شناسی، آموزش و
ابوالحسنی، علی اکبر دکتر جدید، نسل از است. تقدیر قابل که کرد
خسروی، نیما دکتر فیروزجائی، تقی زاده جواد دکتر باغرام، شانت دکتر
از محققان دیگر همراه به عرفانی انسیه دکتر و نورباال، مهدیار دکتر
کیهان شناسی و گرانش زمینۀ در کشور انگیزۀ با و موفق پژوهشگران

هستند. نظری

کشور، سطح در محققان دستاورد بهترین من، تخصصی زمینۀ در
به است. DBI تورم در ایشان همکاران و علیشاهیها محسن دکتر کار
داخل محققان توسط نظری فیزیک زمینۀ در کار قویترین این من، نظر
به اول تراز کار بین المللی استاندارد با که بوده اخیر دهۀ چند در ایران

می آید. حساب

در کیهان شناسی و نجوم زمینۀ در کار برای زیادی جای هنوز البته
گروه های که است خوب مثال، عنوان به دارد. وجود کشور سطح
در پژوهشگاه، در مخصوصاً و کشور سطح در فعال پژوهشی
رصدها این داده های از و جویند مشارکت دنیا بزرگ رصدهای
و نجوم در گسترده ای رصدهای آینده سال های در کنند. استفاده
تیم های که بود خواهد خوب خیلی و می گیرد انجام کیهان شناسی
(مانند شوند رصدها این از عضوی بتوانند پژوهشگاه تحقیقاتی
طرح خوشبختانه، .( CERN آزمایشگاه در ذرات پژوهشکدۀ همکاری
خسروشاهی دکتر توسط LSST رصد در نجوم پژوهشکدۀ عضویت
این انجام از مانع مالی و سیاسی مشکالت امیدوارم که شد ارائه

در فعال منجمان تربیت پژوهشکده، اهداف دیگر از نگردد. همکاری
کم نسبت به کشور در آنها تعداد می رسد نظر به که است به روز زمینه های

است.

چگونه ملی رصدخانۀ طرح و نجوم پژوهشکدۀ بین ارتباط اخبار:
این که حاال داشته اند؛ واحدی مدیریت سال ها نهاد دو این باشد؟ باید
مفید و الزم همکاری های حفظ برای مسیری چه شده، تفکیک مدیریت

شود؟ گرفته پیش در باید آنها بین

دکتر و منصوری دکتر را سؤال این دقیق جواب فیروزجاهی:
خوبی رابطۀ می بینم، من که آنجا تا بدهند. می توانند خسروشاهی قرار
عنوان به دارد. وجود ملی رصدخانۀ طرح و نجوم پژوهشکدۀ بین
سرویس دهی با تماماً نجوم، پژوهشکدۀ فناوری و توسعه بخش مثال،
همکاری امیدوارم حال هر در می رود. پیش رصدخانه فنی نیازهای به
کند. پیدا ادامه گذشته مانند رصدخانه و نجوم پژوهشکدۀ بین تفاهم و

و تغییرات چه می بینید؟ چگونه را پژوهشکده فعلی وضع اخبار:
و دکتری، برنامۀ پژوهشی، برنامه های علمی، کادر مورد (در اصالحاتی
پیشبرد برای شما برنامۀ دیگر، عبارت به می آید؟ الزم نظرتان به غیره)

چیست؟ نجوم پژوهشکدۀ

بهترین جزو نجوم پژوهشکدۀ شد، اشاره که همچنان فیروزجاهی:
مناسب رفتار رعایت و کاری جو آرامش لحاظ از IPM پژوهشکده های
کارمندان) و دانشجویان پسادکتری، محققان استادان، (بین حرفه ای و
اول درجۀ در حرفه ای ـ اخالقی موازین رعایت و آرامش این است. بوده
این که امیدوارم است. پژوهشکده این قبلی مدیران درایت مدیون

باشد. داشته ادامه کنونی دورۀ در وضعیت

و کمی گسترش می کنم، فکر آن به من که موضوعاتی از یکی
تعداد به آینده سال های در که امیدوارم است. پژوهشکده کیفی
اگر و شود اضافه نفر ٢ حداقل پژوهشکده ثابت علمی هیئت اعضای
با ثابت علمی هیئت عضو پنج یا چهار آینده سال سه دو تا بتوانیم
امیدوارم برداشته ایم. خوبی گام باشیم داشته IPM تعریف شدۀ استاندارد
پژوهشی شاخه های دیگر علمی، هیئت به جدید اعضای ورود با که
و آماری روش های ستاره شناسی، کیهانی، ساختارهای تشکیل مانند
این در رشته ها دیگر و کیهان شناسی و گرانش، ستاره شناسی، در عددی
ما جمع به مشحون دکتر که خوشحالیم خیلی بگیرند. شکل پژوهشکده
ایشان گرانقدر تجربیات از امیدوارم و پیوسته اند نجوم پژوهشکدۀ در
علمی مراکز با ارتباط نهایتاً کنیم. استفاده عام نسبیت و گرانش در
اشاره آن به باال در که بین المللی معتبر رصدهای با همکاری و پیشرفته

است. پژوهشکده کوتاه مدت اهداف دیگر از شد،

می کنم. تشکر مصاحبه این خاطر به اخبار نشریۀ از پایان، در
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شتـابگــرها و ذرات پـژوهشـــکدۀ
سرن با همکاری گسترش مسیر در

تا آغاز از را آن ریاست و کرد کار به آغاز ١٣٨۶ سال در عمال شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ
علیشاهیها محسن دکتر ،١٣٩۵ سال در سپس، داشت. عهده به ارفعی حسام الدین دکتر ١٣٩۴ سال پایان
این ریاست به نجف آبادی محمدی مجتبی دکتر ،١٣٩۶ سال آغاز از و بود پژوهشکده سرپرست
و ذرات پژوهشکدۀ جدید رئیس با اخبار کتبی مصاحبۀ حاصل زیر، متن است. شده منصوب نهاد

شتابگرهاست.

نجف آبادی محمدی مجتبی

مدیریتی و پژوهشی، تحصیلی، سوابق دربارۀ مختصری لطفاً اخبار:
بگویید. ما به خود

مقطع در اصفهان صنعتی دانشگاه از ١٣٧٩ سال در من محمدی:
در را دکتری و ارشد کارشناسی دورۀ شدم. فارغ التحصیل کارشناسی
جهت میالدی ٢٠٠۴ سال ابتدای از گذراندم. شریف صنعتی دانشگاه
به سرن در بنیادی دانش های پژوهشگاه طرف از دکتری پروژۀ انجام
آزمایش با من همکاری پس آن از و درآمدم CMS آزمایش عضویت
مسئول ١٣٩۵ مردادماه از است. یافته ادامه پژوهشگاه طریق از CMS

رئیس ١٣٩۶ سال ابتدای از و CMS آزمایش در پژوهشگاه گروه
هستم. شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ

بنیادی ذرۀ سنگین ترین فیزیک پیرامون من پژوهشی عالئق
مدل ماورای نظریات هیگز، بوزون تاپ، کوارک یعنی شده شناخته
مطالعۀ است. مؤثر میدان نظریۀ نگرش با استاندارد مدل و استاندارد
استفاده با LHC بزرگ هادرونی شتابدهندۀ در استاندارد مدل تعمیم های
زمینه های از نیز (Forward Detectors) باریکه نزدیک آشکارسازهای از
درگیر فوق، زمینه های بر عالوه است. من عالقۀ مورد تحقیقاتی 

هستم. نیز FCC آیندۀ حلقوی شتابگر برای امکان سنجی مطالعات

دلِ از نجوم، پژوهشکدۀ همچون شتابگرها، و ذرات پژوهشکدۀ اخبار:
بسیاری که دارند عقیده بعضی ها است. آمده بیرون فیزیک پژوهشکدۀ
نجوم، و نانو، ذرات، فیزیک، پژوهشکده های در پژوهشی زمینه های از
چند به فیزیک پژوهشکدۀ تفکیک آیا صورت، این در دارند. همپوشانی
تجربی تحقیقات مثال آیا است؟ داشته ضرورت شما نظر به پژوهشکده

باشد؟ فیزیک پژوهشکدۀ از شاخه ای کارِ موضوع نمی توانست ذرات در
است؟ معمول دنیا معتبر پژوهشگاه های در تفکیکی چنین

است دامنه دار و گسترده بسیار بنیادی ذرات فیزیک محمدی:
به صرفاً مستقلی تحقیقاتی مؤسسات کشورها برخی در که طوری به
مؤسسۀ نمونه، برای است. شده داده اختصاص حیطه این در پژوهش
ذرات فیزیک در صرفاً اتریش در (HEPHY) باال انرژی های فیزیک
ذرات فیزیک پدیده شناسی و آشکارسازها شتابگرها، تجربی، بنیادی
در مختلف بخش های در توجهی قابل مشارکت مؤسسه این است. فعال
(IHEP) چین در باال انرژی های فیزیک مؤسسۀ دیگر، مثال دارد. سرن
ذرات فیزیک زمینۀ در کشور آن تحقیقاتی مؤسسۀ بزرگترین که است
اجرا BESIII چون معتبری آزمایش مؤسسه این در می باشد. بنیادی
مؤسسۀ دارد. اختصاص افسون  کوارک فیزیک مطالعۀ به که می شود
(Institute of Experimental Particle Physics) تجربی ذرات فیزیک
از دیگر نمونه ای آلمان در کارلسروهه صنعتی دانشگاه به وابسته
تجربی ذرات فیزیک در تحقیق به فقط که است مؤسسه هایی
از بیش در پژوهشی مؤسسۀ این که است توجه جالب مشغول اند.
آنهاست. از یکی سرن در CMS که است سهیم بین المللی آزمایش ١٠
حال در اما نیست. عجیب و ناهنجار امری تفکیک این بنابراین،
در فقط فیزیک پژوهشکدۀ و شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ بین حاضر
می توان که دارد وجود همپوشانی نظری باالی انرژی های فیزیک قسمت

کرد. نظر تبادل و همفکری آن مورد در

سرن در ذرات آزمایشگاه با ایران همکاری لزوم ظاهراً اخبار:
شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ تأسیس انگیزه های از یکی (CERN)
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فعالیت سرن با همکاری برنامۀ در سال ها نیز شما خود است. بوده
همکاری که بدهید توضیح اخبار خوانندگان برای قدری لطفاً داشته اید.

دارد. کشور در علم پیشبرد برای فوایدی چه سرن با ایران

آزمایشگاهی ایجاد سرن، اصلی مأموریت و انگیزه محمدی:
مؤسسۀ این است. ممکن ابعاد ریزترین در طبیعت شناخت برای
تاکنون و است سال شصت از بیش سابقه ای دارای بزرگ تحقیقاتی
به است. شده اجرا و ساخته، طراحی، آن در بزرگ آزمایش ده ها
ذرات فیزیک در فعلی دانش اعظم بخش که کرد ادعا می توان جرأت
ذرات فیزیک در پژوهش که آنجا از است. مرکز آن مدیون بنیادی
٢٠ توسط سرن مادی و انسانی هزینه های است، گران قیمت بسیار
(آمریکا، باال صنعتی و علمی توان با ناظر کشورهای اروپایی، کشور
برزیل، مانند کمتر سهم با کشورهایی و ژاپن)، و چین، هند، روسیه،
در به ویژه سرن در همکاری می شود. تأمین ... و کره جنوبی، ایران،
مهندسان ،(LHC) بزرگ هادرونی شتابدهندۀ یعنی آن آزمایش بزرگترین
پرتونگاری دارد. الزم روز به کامال و زیاد توانمندی با فیزیکدان هایی و
معالجۀ برای امروزه که شتابگرهایی صنعتی، و پزشکی عکسبرداری و
در دست آمده به فناوری های از می روند، کار به مختلف بیماری های
بسیار محاسباتی سیستم های توسعۀ چون فناوری هایی هستند. سرن
انتقال سال، در گیگابایت میلیون ١۵ حجم با داده ذخیره سازی برای باال
می باشد هرتز میلیون ۴٠ تولید آهنگ دارای که داده ها غربال گری و داده
آشکارسازهای و حسگرها ابداع است. سرن در روز مسائل جمله از
تکنولوژی با ابررسانایی فناوری قوی، بسیار خالء سیستم سریع، فوق
مشارکت قطعاً است. پیشرو آنها در سرن که است مواردی جمله از باال
آوردن فراهم موجب خارق العاده ای تحقیقاتی مرکز چنین در همکاری و
فیزیک در روز دانش انتقال و فوق زمینه های در متخصص نیروی

می شود. کشور به مهندسی و فنی مختلف بخش های و بنیادی ذرات

همکاری حدود و نحوه دربارۀ لطفاً قبل، پرسش دنبال به اخبار:
دستاوردهای در ما پژوهشگران مشخص سهم و سرن با پژوهشکده
کافی شما نظر به همکاری این فعلی میزان آیا بدهید. توضیح سرن

دارید؟ آن توسعۀ برای برنامه هایی یا است

شتاب د  هندۀ به خصوص و سرن شد، ذکر قبال که همانطور محمدی:
بنیادی ترین و باشکوه ترین از یکی بی تردید (LHC) بزرگ هادرونی
و ساخت است. شده انجام تاکنون که است علمی آزمایش های
و علمی بی نظیر و خارق العاده دستاوردهای آزمایش این راه اندازی
گفت می توان جرأت به است. داشته جهان سراسر در تکنولوژیکی
ایران علم تاریخ در عطفی نقطۀ آزمایش این با پژوهشگاه همکاری
مختلف بخش های در جدی مشارکت آن، بر عالوه می شود. محسوب
شد. خواهد کشور صنعتی و پژوهشی استانداردهای ارتقاء به منجر سرن
ایجاد منظور به شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ گذشته، سال های طول در

به که است کرده زیادی تالش های سرن با همکاری برای مناسب بستری
پژوهشکده، دستاوردهای مهمترین از یکی می شود. اشاره آنها از بخشی
از یکی که است تجربی بنیادی ذرات فیزیک در تحقیقات راه اندازی
در پژوهشکده می باشد. باال انرژی های فیزیک در شاخه ها مهمترین
فیزیک مختلف زمینه های در انسانی متخصص نیروی تربیت زمینۀ
نیروهای به ویژه است. کرده کسب توجهی قابل موفقیت تجربی ذرات

داشته اند: همکاری سرن در زیر زمینه های در تربیت شده

آشکارساز از قسمت هایی تست و ساخت، طراحی، در همکاری -
.CMS عظیم

فیزیک مطالعۀ و CMS آشکارساز از شده گرفته داده های تحلیل -
ابرتقارن، کوچک، زوایای در پراکندگی تاپ، کوارک مربوط

. ... غیره و استاندارد مدل ورای مدل های هیگز، بوزون

داده گیری بر نظارت و داده گیری سرپرستی در متعهدانه همکاری -
.CMS آزمایش از

کاهنده حلقۀ باریکه، دینامیک مطالعۀ الکترونی، تفنگ طراحی -
خطی شتاب دهندۀ در دیگر قسمت های و ،(Damping Ring)

سرن. در (CLIC) الکترونی

که LINAC4 در رادیوـ فرکانسی ساختارهای پایدارسازی -
و است LHC بزرگ هادرونی شتاب دهندۀ جدید تزریق گر
باریکه. کانونی کنندۀ ساختارهای در مغناطیسی میدان سنجش

تخصصی کامال که فوق الذکر زمینه های در توانایی و دانش کسب
همکاری حاصل نمی شود، دیده پژوهشی مراکز سایر در و است
گسترش که گفت می توان قطع طور به است. بوده سرن با پژوهشکده
در الزم امری آن، مختلف بخش های در سرمایه گذاری و سرن با همکاری
خواهد کشور علمی توان ارتقاء و ایران به سرن در موجود دانش انتقال
موجود، فعالیت های ادامۀ بر عالوه مهم، این به رسیدن راه در بود.
با همکاری شروع و FCC آیندۀ حلقوی شتابگر با همکاری گسترش
می باشد. جدید دورۀ در پژوهشکده اصلی برنامه های از AWAKE پروژۀ

شتابگرهای جدید نسل طراحی برای پروژه ای AWAKE پروژۀ
پالسما، محیط و پروتون باریکۀ اندرکنش براساس که است پالسمایی
گیگا صد چند مرتبۀ از انرژی هایی تا الکترون به دادن شتاب به قادر
محققان مبادلۀ قالب در پروژه این با همکاری است. الکترون ولت

است. شده شروع پسادکتری

برنامه های از یکی سرن، در CMS آشکارساز با همکاری بخش در
بخش ارتقاء در مشارکت پژوهشگاه، و CMS آزمایش مصوب اصلی
بردهای ساخت و طراحی پژوهشکده است. CMS آشکارساز میوئونی
مسئولیت که را RPC میوئونی ذرات آشکارساز ارتباطی الکترونیکی
است. گرفته برعهده ــ دارند را کالیبراسیون و اطالعات انتقال و کنترل
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در و بازگشایی پژوهشکده در سرن آزمایشگاه مسئولیت، این انجام برای
پژوهشکده در زبده مهندسی تیم یک هم اکنون است. شدن تجهیز حال
الکترونیکی ارتباطی بردهای ساخت آن از پس و طراحی انجام حال در
مقابل در باید ضرورتاً که پیشرفته بسیار بردهای این است. مذکور
سال از که CMS آشکارساز ارتقاء در باشند، مقاوم زیاد تشعشعات

شد. خواهند گرفته کار به می شود، شروع ٢٠٢٢

پروتون آشکارسازهای مطالعۀ و تست فوق، فعالیت های بر عالوه
است. انجام حال در آزمایشگاه در باال زمانی تفکیک قدرت با

خصوص به پژوهشکده، فعلی وضع در اشکاالتی یا کمبودها چه اخبار:
پیشبرد و آنها رفع برای برنامه هایی چه و می بینید علمی، کادر لحاظ از

دارید؟ نظر در پژوهشکده

فیزیک در زبده انسانی نیروی به مبرم نیاز پژوهشکده محمدی:
ذرات پدیده شناسی همچنین و آشکارسازها و شتابگر، تجربی، ذرات

با جوان نیروی تربیت و جذب درصدد نیاز، این رفع برای دارد.
می رود انتظار هستیم. زمینه ها این در برتر مؤسسات و سرن همکاری
علمی مدیریت و پژوهشکده در شکل گرفته علمی گروه های نظر تحت
دستاوردهای قابل، متخصصان جذب با همراه پژوهشکده ارشد اعضای

یابد. ارتقاء پژوهشکده علمی

آیا است. شده مستقر جدیدی ساختمان در ذرات پژوهشکدۀ اخبار
قابل آیندۀ در و حاضر حال در را پژوهشکده نیازهای ساختمان این

می کند؟ برآورده پیش بینی

ساختمان پژوهشکده، علمی برنامه های گرفتن نظر در با محمدی:
جدی مشکل تنها است. محققان برای الزم فضای پاسخگوی جدید
برای استاندارد آزمایشگاهی فضای کمبود زمینه این در پژوهشکده
شود. مرتفع آینده در است امید که است خطی شتابگر و سرن آزمایشگاه

جدیــد معــاون بـا گـفتگـــو
پــژوهشــگاه مـالـی و اداری

جای به و یافت تغییر بنیادی دانش های پژوهشگاه مالی و اداری معاون ،١٣٩۶ فروردین در
هامونی احمدرضا مهندس ــ داشت عهده به را سمت این ١٣٨٧ سال از که ــ بهزادی اکبر مهندس
و مالی معاون ١٣٨١ تا ١٣٧٧ سال از نیز قبال حقیقت مهندس شد. منصوب سمت این به حقیقت
حقیقت آقای با مصاحبه ای جدید، معاون برنامه های و دیدگاه ها با آشنایی برای است. بوده اداری

می خوانید. زیر در را آن متن که داده ایم انجام

حقیقت هامونی احمدرضا

بگویید. خودتان پیشینۀ از کمی لطفاً اخبار:

گیالن، دانشگاهی جهاد عضو رشت، در ١٣۴٣ متولد حقیقت:
معاون شبکه، بخش فنی مدیر ،١٣٧۶ سال از پژوهشگاه با همکاری
معاون پژوهشگاه، رئیس اجرایی مشاور پژوهشگاه، مالی و اداری

ایران. ملی رصدخانۀ طرح اجرایی

معاونت (٨١-١٣٧٧ سال های (در هم دیگر دورۀ یک شما اخبار:
کنار سمت آن از که شد چه داشتید، عهده به را پژوهشگاه اداری و مالی

گرفتید؟

بود حاکم پژوهشگاه در خوبی بسیار سنت زمان آن در حقیقت:
تعیین ساله ۴ من مدیریت دورۀ می شد. اعالم قبل از مدیریت دورۀ که
به را مسئولیت جدیدی فرد می بایست سال چهار پایان در و بود شده
نه دارد دلیل به نیاز استثناء می کنم تصور شد. چنین و می گرفت عهده

معمول. روال

چه اداری و مالی لحاظ از دوره آن با پژوهشگاه فعلی وضعیت اخبار:
دارد؟ تفاوت هایی
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کرده پیدا پژوهشگاه که زیادی کمی گسترش بر عالوه حقیقت:
است. گرفته قرار کار دستور در نیز جدیدی فعالیت های است،

اداری و مالی امور سازماندهی در اساسی مشکالت نظرتان به آیا اخبار:
باید چه آنها رفع برای است، مثبت جواب اگر دارد؟ وجود پژوهشگاه

کرد؟

منابع است. منابع تأمین مشکل، مهمترین می کنم تصور حقیقت:
مورد دو هر در نمی شوند. تأمین آسانی به مالی پایدار منابع و انسانی
زیادی پیچیدگی های دلیل همین به و دارند زیادی نقش بیرونی عوامل

دارد. وجود آنها از ناشی مشکالت بر غلبه در

شده اند. مستقر مختلفی ساختمان های در پژوهشگاه واحدهای اخبار:
و فنی امور قبیل از اموری اجرای و هدایت برای مرکزی نهادی آیا
مستقال ساختمانی هر در یا دارد وجود ساختمان ها این در تأسیساتی

می شود؟ اقدام

استقالل علمی، و اجرایی امور در پژوهشگاه اولیۀ سیاست حقیقت:
علمی، بخش های استقالل حفظ با می رسد نظر به است. بوده بخش ها
منابع از بهتر استفادۀ برای است الزم اجرایی امور از بخشی در حداقل
براساس و متمرکز صورت به امور برخی موجود، اندکِ مالی و انسانی

شود. مدیریت مشخصی نظامنامۀ

است وضعی چه در پژوهشگاه در مالی ـ اداری امور اتوماتیزاسیون اخبار:
دارید؟ آن بهبود برای برنامه هایی چه و

به بهزادی مهندس تالش های با امور از مهمی بخش حقیقت:
دورۀ شروع در که چشم اندازی باید اما است. رسیده خوبی سامان
تا بود شده ترسیم اطالعات فناوری کاربرد توسعۀ برای ایشان مدیریت
نیز من اجرایی سلیقه های برخی راه این ادامۀ در حتماً گردد. دنبال آخر
مهمی تغییر ترسیم شده مسیر می کنم گمان ولی گذاشت. خواهد تأثیر

کرد. نخواهد

وجود پژوهشگاه اساسنامۀ در اجرایی شورای اینکه به توجه با اخبار:
کالن تصمیمات نیست، فعال چندان حاضر حال در هم عمال و ندارد
با معاونت این مشورت طریق از می شود؟ اتخاذ چگونه اداری و مالی
چیست؟ زمینه این در بهینه روش نظرتان به پژوهشی؟ معاون و رئیس

بوده هماهنگی شورای یک نیز ابتدا از اجرایی شورای حقیقت:
جامع (نقشۀ باالدستی قوانین چتر زیر در همواره شورا این نظر است.
مصوبات و امناء هیئت قانون برنامه، دائمی احکام قانون کشور، علمی
گذاشته اجرا به پژوهشگاه) علمی شورای مصوبات و امناء هیئت
اسناد با مغایر شورا مصوبات این که موارد برخی در البته می شد.

می گرفته صورت اجرا هنگام در اصالحاتی ناچار به است بوده باالدستی
رفت. خواهد کار به روش همین نیز بعداً و

واحدهای اجرایی مدیران با اداری و مالی معاونت ارتباط اخبار:
اداری و مالی مشکالت کلی، طور به باشد؟ باید چگونه پژوهشگاه

می شود؟ فصل و حل چگونه پایین دست مقامات و پژوهشکده ها با

مدیران البته است. همکاری و همفکری اصلی، محور حقیقت:
به اشراف و مدیریتی مهارت های نظر از پژوهشکده ها اجرایی محترم
می کنم تصور نیستند. همگون تجربه همچنین و نیاز مورد اطالعات
حدود و وظایف شرح تعریف و آنان انتخاب روش دقیق ارزیابی
مدیریتی کارایی بهبود در مهمی نقش ایشان اختیارات و مسئولیت ها

باشد. داشته پژوهشگاه بالتبع و بخش ها

از یکی محوری» «محقق کرده اند اعالم بارها پژوهشگاه رئیس اخبار:
مجموعۀ در نظر این انعکاس است. آی پی ام در مدیریت شیوۀ اصول
تا اندیشیده اید تدابیری چه بود؟ خواهد چگونه شما مسئولیت تحت
رفع بوروکراسی، میزان کمترین با محققان، اداری و مالی مشکالت

شود؟

شد خواهد تالش است. نکرده تغییر چیزی مورد این در حقیقت:
با فرایندهاست اجرای نحوۀ به مربوط که مشکالت از بخش آن که

شود. اصالح روش ها بهبود

در انسانی نیروی حجم افزایش یا کاهش دربارۀ شما نظر اخبار:
علمی کادر به اداری و مالی کادر نسبت چیست؟ اداری و مالی امور
لحاظ این از دانشگاه ها و پژوهشگاه آیا باشد؟ باید چقدر پژوهشگاه

دارند؟ تفاوت

و میان مدت، بلندمدت، برنامۀ تصویب به نیاز پژوهشگاه حقیقت:
سازمان ١ «بوروکراسی» دورۀ به آن رسیدن از مانع که دارد کوتاه مدتی
در نتیجه، در و پژوهشگاه در انسانی نیروی کاهش یا افزایش شود.
که دارد پژوهشگاه توسعۀ راهبردهای تعریف به نیاز مالی و اداری حوزۀ

است. ضروری نیازهای از

می آییم. شما سراغ به هم باز ممنون. خیلی حقیقت آقای اخبار:

ادیزس؛ روش به سازمان عمر دورۀ شناسایی برای اجرایی مدل یک «معرفی ر.ک. .١
به اینترنتی جستجوی با مقاله این سیروس)». محمد کاوه الهی، (مانی فازی رویکرد با

است. حصول قابل راحتی
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اهـدای
فیزیک در علیمحمدی جایزۀ وهفتمیـن
ریاضیات در علیمحمدی جایزۀ اولین

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

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

است). کرده تقبل جمهور ریاست
علیمحمدی جایزۀ اولین و فیزیک در علمیحمدی جایزۀ هفتمین
پژوهشگاه در مراسمی طی ١٣٩۶ خرداد سوم روز ریاضیات در

شد. اهدا برندگان به بنیادی دانش های

(١٣٩۶) فیزیک در علیمحمدی جایزۀ هفتمین

دانشگاه شهید فارغ التحصیالن از متقاضی ١۵ میان از جایزه این
صنعتی دانشگاه بنیادی، دانش های پژوهشگاه شیراز، دانشگاه بهشتی،
مشهد، فردوسی دانشگاه الزهرا، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شریف،
زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه ارومیه، صنعتی دانشگاه
به مشترکاً نور پیام دانشگاه تکمیلی تحصیالت مرکز و زنجان، دانشگاه

گرفت. تعلق زیر نامبردگان

زنجان پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه از رمشتی زارع بابک
عنوان با دکتری رسالۀ برای مقدم) قربان زادۀ علی راهنما: (استاد

دیراک». طیف با نانوساختارهای در اسپین و «ترابرد

(استاد بنیادی دانش های پژوهشگاه از مظفر محمدی محمدرضا
«آنتروپی عنوان با دکتری رسالۀ برای علیشاهیها) محسن راهنما:
وابسته هندسه های و تعمیم یافته گرانش در هولوگرافی درهم تنیدگی

زمان». به

اول: رسالۀ انتخاب برای داوران دالیل

رساله نگارش و مطالب بودن غنی تحقیق، اهمیت و رساله موضوع
تحصیالت دانشجویان از بزرگی جمع برای استفاده قابل و روان سبک به
ضریب با مجالت در رساله نویسندۀ توسط متعدد مقاالت چاپ تکمیلی،
دورۀ زمان بودن کوتاه همچنین و بین المللی همکاری های باال، تأثیر

نامبرده. دکتری
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دوم: رسالۀ انتخاب برای داوران دالیل

سایر با آن ارتباط مباحث، بودن نوین تحقیق، موضوع بودن مهم
گسترش کوانتومی، اطالعات و چگال مادۀ نظیر فیزیک موضوعات
بودن روان درهم تنیدگی، با آن ارتباط و هولوگرافی در جدید مفاهیم
مختلف موضوعات در گستردگی باال، علمی دقت با همراه رساله متن

رساله. پژوهشی نتایج همچنین و

قبل دوره های برندگان

است. گرفته تعلق زیر نامبردگان به قبل دوره های در جایزه این

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

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

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

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

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

بنیادی؛

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

بنیادی. دانش های پژوهشگاه و

(١٣٩۵) ریاضیات در علیمحمدی جایزۀ اولین

اصفهان، صنعتی دانشگاه های از متقاضی ١٣ میان از جایزه این
صنعتی مدرس، تربیت یزد، زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت
صنعتی بلوچستان، و سیستان بهشتی، شهید اصفهان، شریف،
گرفت: تعلق زیر نامبردگان به مشترکاً کرمان، باهنر شهید و امیرکبیر،

غالمرضا راهنما: (استاد اصفهان صنعتی دانشگاه از شاه سیاه مریم
مسیرهای و دورها رمزی «اعداد عنوان با دکتری رسالۀ برای امیدی)

یکنواخت». ابرگراف های در گسترده

سید راهنما: (استاد مدرس تربیت دانشگاه از گلستانی ناصر
براتلی نمودارهای «رستۀ عنوان با دکتری رسالۀ برای امینی) مسعود

جبرها». ـ C∗ رستۀ تابعگون های

: جایزه برندۀ انتخاب در داوران هیئت معیارهای از برخی

کارهای داخل، دانشگاه های از یکی از فارغ التحصیلی بر عالوه •
باشد، شده انجام ایران در عمدتاً فرد علمی

مختلف، مقاطع در دانشجویی سوابق از اعم علمی سوابق •

معتبر، مجالت در آن چاپ و علمی برون داده های کیفیت •

علمی، توصیه نامه های •

دورۀ از پس پژوهش های انجام مسیر در رساله مثبت تأثیر •
دکتری.
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جایزه ها اعطای مراسم

پژوهشی، معاون رئیس، شرکت با ١٣٩۶ خرداد سوم روز مراسم این
عده ای و پژوهشگاه پژوهشگران و مدیران، پیشکسوتان، از جمعی
میهمان دو حضور با نیز و دانشگاه ها ریاضیدانان و فیزیکدانان از
و جمهور، رئیس فناوری و علمی معاون ستاری سورنا دکتر ویژه:
فناوری و تحقیقات علوم، وزارت پژوهشی معاون احمدی وحید دکتر
عهدۀ بر مراسم مدیریت شد. برگزار پژوهشگاه فرمانیۀ ساختمان در
به آغاز در که بود پژوهشگاه پژوهشی معاون علیشاهیها محسن دکتر
تاریخچۀ تشریح به آنگاه و گفت مقدم خیر ویژه میهمانان و حاضران
پرداخت. جایزه این برندگان انتخاب نحوۀ و معیارها و علیمحمدی جایزۀ
هم ریاضیات در علیمحمدی جایزۀ امسال از که افزود سپس سخنران
جایزه ها این مدیریت می شود. اهدا ریاضی دکتری رساله های بهترین به
انجمن همکاری با جایزه ها برندگان انتخاب و است پژوهشگاه عهدۀ بر
جایزۀ هزینۀ می گیرد. صورت ایران ریاضی انجمن و ایران فیزیک
کرده تقبل جمهور ریاست فناوری و علمی معاونت را امسال ریاضی
خرمشهر، آزادی حماسۀ تبریک ضمن پایان در علیشاهیها دکتر است.

کرد: یاد تحمیلی جنگ شهدای از زیر شعر قرائت با

باد در پریشان گل های فروریخته آن
مدهوشانند همه شهادت جام پی کز
باد مستان شب نیمه زمزمۀ نامشان

فراموشانند یاد از که نگویند تا

رئیس ترتیب، به پژوهشگاه، پژوهشی معاون سخنان از پس
فناوری و علمی معاون و علوم، وزارت پژوهشی معاون پژوهشگاه،
دو در برندگان جوایز وسپس کردند ایراد سخنانی جمهور رئیس
سخنرانی ها این خالصۀ شد. اهدا آنها به ریاضی و فیزیک رشتۀ
ادامه در آنها کار و جایزه ها برندگان با آشنایی برای شرحی و

می آید.

پژوهشگاه رئیس سخنرانی

خوشامد گفت: چنین خود سخنرانی در الریجانی جواد محمد دکتر
آقای جناب ویژه، مهمان های به همچنین و جلسه حضار به می گویم
از هم خودشان كه جمهور رئیس فناوری و علمی معاون ستاری دکتر
جنگ در هوایی نیروی فرماندۀ بزرگوارشان پدر و هستند شهادت خاندان

علوم. وزارت پژوهشی معاون احمدی دكتر و بودند، تحمیلی

آی پی ام را علیمحمدی دكتر كه می گویم بزرگواران استحضار جهت
شاهد پژوهشگاه تاسیس اولیۀ سال های در نمی كند. فراموش وقت هیچ

این وسیع بسیار مجاهدت های

الریجانی جواد محمد

و دانشمند، باهوش، فیزیكدان
علم به خدماتش و بودیم پرانرژی
نیست. فراموش شدنی هرگز كشور

برای علیمحمدی جایزۀ تأسیس
بدخواه كه آنهایی كه است آن
برجسته ای دانشمند و بودند مملكت
بدانند گرفتند، ما از ترور با را
این كه هستند بسیاری جوانان كه
با ساله، هر می كنند. بلند را پرچم
گفتند، علیشاهیها دکتر که تفصیلی
رساله های بهترین به را جایزه این
امسال می کنیم. اهدا فیزیک دکتری
است. فیزیک در جایزه هفتم دورۀ

کند، پیدا گسترش هم علوم دیگر حوزه های در روحیه این اینکه برای
هم ریاضی دکتری رساله های بهترین به علیمحمدی جایزۀ امسال از
داریم شوخی یک ریاضی، رشتۀ در جایزه نام مورد در می شود. اعطا
جایزۀ نشد، و بشود شهید ریاضیدان یک تا كردیم صبر چه هر چون که
علیمحمدی جایزۀ اولین نامیدیم! فیزیكدان همان اسم به هم را ریاضی
دکتری خوب بسیار فارغ التحصیالن از تن دو به امسال ریاضیات در

می شود. اهدا

پایه علوم حوزۀ در کارهایی برای گرفته ایم نظر در هم سومی جایزۀ
به امسال جایزه این است. گرفته قرار توجه مورد جهانی سطح در که
دینامیکی سیستم های حوزۀ در كارش كه می گیرد تعلق جوانی ریاضیدان
شرکت برای مدعو سخنران عنوان به و شده برخوردار ویژه اقبال از
در آینده سال که است شده دعوت ریاضیدانان بین المللی کنگرۀ در
فکر ولی نمی کند یاری دقیقاً حافظه ام حاال می شود. برگزار ریودوژانیرو
این یکصدسالۀ از بیش عمر طول در که است ایرانی چهارمین او می کنم
و فیزیکدان وفا کامران دکتر است. بوده مدعو سخنران ریاضی، تجمع
مدعوین هندسه، در میرزاخانی مریم خانم و اعداد نظریۀ در شهیدی دكتر
می شود، اهدا او به جایزه این که نصیری میثم دکتر و بوده اند، قبلی
تجمع ریاضیدانان بین المللی کنگرۀ می دانید چنانکه است. نفر چهارمین
١٩٠٠ سال در هیلبرت که مسائلی مثال است، تأثیرگذاری و مهم بسیار
کامپیوتر و ریاضیات در عمیقی تحوالت باعث کرد، مطرح کنگره این در
خواهش ستاری و احمدی آقایان از و می کنم تمام را صحبتم من شد.

کنند. بهره مند خود نظرات از را ما می کنم
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علوم وزارت پژوهشی معاون سخنرانی

تبریک از پس احمدی، وحید دکتر

احمدی وحید

حماسۀ و خرمشهر آزادی حماسۀ
انتخابات در مردم گستردۀ حضور
امروز دنیای در گفت: چنین
اعتقاد، ایمان، كه است درست
را اول حرف هماهنگی و حمیت،
دانش، گاهی، آ علم، ولی می زند
حكمرانی كه است نوآوری و فناوری
را پیشرفته دنیای و عالم جدید
شاهد االن ما اگر می كند. هدایت
مسلمان كشورهای عقب افتادگی
كه نیست دلیل این به جز هستیم
مشكل اتحاد و اجتماع لحاظ از هم
فناوری و دانش بحث در هم و داریم
اشاره البته برویم. جلوتر باید كه
صاحب حوزه این در منطقه بزرگ كشور عنوان به ما كه كرد خواهم
دانشگاه استادان از یكی از ژاپن در زمانی هستیم. جایگاه و رتبه
اتمی بمب اصابت مورد بار دو كه هستید كشوری تنها شما كردم سوال
نیست. خصمانه ظاهراً امریكا با شما روابط ولی گرفتید قرار آمریکا
شما كه بود این وی حرف بدانید. را او جواب كه دارید دوست قطعاً
در ما مگر نیستیم. علم در برتر قدرت االن ما مگر می كنید؟ فكر چی
خودرو، صنعت در را اول حرف مگر نداریم، اساسی نقش امریكا اقتصاد
قسمت های در و ناسا، در نانو، صنعت در تصویربرداری، صنعت در

نمی زنیم؟ دیگر مختلف

جهانی رویكرد االن بنابراین،

اشتغال از صحبت االن اگر
اشتغال منظورمان می کنیم،
نوآوری و علم بر مبتنی
لـحـاظ، ایـن از ... اسـت
برای فضـایی کـردن فـراهم
صـاحـب افـــراد فـعـالیـت
ایجـاد منظـور به اندیشـه
دانـش بنیــان شـرکت هــای
بود. خواهد تأثیرگذار بسیار

شما است. دیگری رویكرد
ولی نشسته اید، خانواده میان در
فرزندتان و همسر، برادر، خواهر،
در نیستند. شما اختیار در
اینترنت، گوشی ها، همین اختیار
هستند. اجتماعی شبكه های و
مرزها امروز دنیای در که می بینیم
شده برداشته قبلی حصارهای و
اما است، شده بی مرز دنیا است.
بی مرز، حكومت های حكومت ها،
جدید دنیای این هستند. همه جایی
قدرت ها و مردم می توانند اثرگذار و خالق و نوآور و گاه آ عالمان و است
جناب كه قدیمی تفكر آن دیگر كنند. هدایت را حكومت ها و اقتصاد و

متحده، ایاالت و مكزیك بین بكشد دیوار مثال كه می كند فكر ترامپ
مرزهای شده. برداشته دیوار قبل از چون است سوخته ای و منحط تفكر
كه می کردند سعی همه كه بود زمانی ببینید! شده. برداشته هم علمی
البته دیگر... معروف دانشگاه فالن یا استانفورد، دانشگاه بروند حتماً
خود دانشجوی امروز اینکه ولی، دیگر، دانشگاه های در بروند نیست بد
دانشگاه دانشجوی كه مجله ای همان در می تواند شما، دانشجوی بنده،
شود، شناخته برتر و شود برنده و بنویسد، مقاله می نویسد، مقاله هاروارد

است. شده برداشته مرزهایش جهانی علمی جامعۀ  كه می دهد نشان

مثل هم علوم بین مرزهای

و مرزها امروز، دنیای در
شده برداشته قبلی حصارهای
جدید، دنیای این در ...
خالق و نوآور و گاه آ عالمان
در مــؤثــری بسیــار نــقش
و قدرت ها و مردم هدایت
دارند. حکومت ها و اقتصاد

شده. برداشته کشورها بین مرزهای
بین بسته ای و صلب مرزهای زمانی
فیزیک، ریاضی، مختلف، علوم
و انسانی علوم و تجربی، علوم
امروز که داشت وجود اجتماعی
روان شناسی مثال ندارد. وجود
ریاضی مختلف تئوری های با
مبتنی اقتصاد االن و درآمیخته،
عدم بر مبتنی اقتصاد فیزیک، بر

مبتنی که (Big Data) کالن داده ها موضوع یا است. مطرح قطعیت
رفتارشناسی و روان شناسی مسائل در است ریاضی تئوری های بر
دربارۀ اطالعاتی می توان داده ها این تحلیل با امروز شده. وارد جامعه
کالم، خالصۀ آورد. دست به تحوالت شکل گیری و اجتماعی رفتارهای
میان رشته ای ،(intradisciplinary) فرارشته ای موضوعات پیدایش
مختلف پارامترهای از مجموعه ای شدن آمیخته و (interdisciplinary)

است. علم فعلی وضع ویژگی های از فنون، و علوم

و اشتیاق و تحول ایجاد و جامعه در پویایی در اساسی نقش عالمان
اشتغال منظورمان می کنیم، اشتغال از صحبت االن ما اگر دارند. امید
کشور در االن که رویه ای من، اعتقاد به است. نوآوری و علم بر مبتنی
افراد حضور برای فضایی کردن فراهم بر مبنی و شده گرفته پیش در
بسیار است، دانش بنیان شرکت های ایجاد منظور به اندیشه صاحب

بود. خواهد تأثیرگذار

با را این بنده است، قائل ویژه ای جایگاه ما برای قطعاً هم دنیا
داریم، االن ما كه تعامالتی با خوشبختانه كه می كنم عرض قاطع ضرس
به مختلف كشورهای از و اروپا از که دنیا علمی بزرگ هیئت های این
خُب، داریم. باالیی علمی ظرفیت ما كه دارند اعتقاد همه می آیند، ایران
مراكز رشد، مراكز دانشگاهی، ظرفیت های دانشجو، میلیون چهار حدود
علم ویژۀ مناطق و تحقیقاتی، مراكز فناوری، و علم پارك های نو آوری،
شده فراهم كشور در خوشبختانه بزرگ پازل اجزای این همۀ فناوری، و
مؤثر خروجی هم گرایی، و هم فكری و هم افزایی این با بتوانیم انشاءاله و
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می كنم عرضه آماری فرصت، از استفاده با من باشیم. داشته پایداری و
در بتوانیم كه هستیم پتانسیل و ظرفیت این دارای ما می دهد نشان که
باشیم. داشته فعال حضور و اثرگذار نقش واقعاً بین المللی رقابت های
را سیزدهم رتبۀ ،٢٠١۵ سال آمار طبق ریاضیات، حوزۀ همین در االن
رتبۀ به ٢٠١۶ سال در و داشته ایم ISI براساس مقاالت تولید كمیت در
ریاضی مقاالت كل از ما ریاضی مقاالت سهم کرده ایم. صعود دوازدهم
یعنی است، درصد ٢٫۶٩ برابر ،٢٠١۶ سال در و بوده درصد ٢٫۵٣ دنیا
نسبت براساس معمول نرم از باالتر واقعاً هم و است كرده پیدا ازدیاد هم
در فیزیك، در ماست. دانشگاهی  مراكز واقع در و محقق افراد تعداد
تولید در ما سهم و هفدهم شده االن بوده، نوزدهم رتبه مان ٢٠١۵ سال
خُب درصد. ٢٫١۶ شده االن و بوده ١٫٩١ ،٢٠١۵ در فیزیک مقاالت
داریم. ركود یا و كرده پیدا كاهش علمی رشد كه می كنند صحبت خیلی ها
نداریم، وجه هیچ به ركود ما چون ندانند را ركود معنی اینها است ممكن
چین، آمریكا، مثل بزرگ، كشورهای دنیا، برتر كشور ٢۵ بین آمار، طبق
یعنی رشد، نرخ لحاظ از ،٢٠١٢ سال در اروپایی، كشورهای و ژاپن،

٢۵ رتبۀ ما قبل، سال به جدید مقاالت تعداد

یعنی هستیم، یكم رتبۀ االن بودیم،

بــرنـامـه هــای در هـــم مـــا
بـرنـامه های در هم وزارت،
تخصیص در هم و اساسی،
کید تأ کرده ایم سعی بودجه،
خــاص عـنــایـت و خــاص
باشیم. داشته پایه علـوم بـه

و مقاالت تولید كمی رشد در هم
باال درصد یک مقاالت تولید در هم
در رتبه لحاظ از .(top 1 percent)

رتبۀ ،٢٠١٣ یا ٢٠١٢ سال در ،ISI
هفدهم رتبۀ االن بودیم، بیست ویکم
وقتی كه است طبیعی البته هستیم.
رقابت می رسیم، باالتر رتبه های به
هم ورزش در شد. خواهد سخت تر
ولی بودیم، دنیا چهلم رتبۀ زمانی یك والیبال در مثال است. طور همین
هفتم رتبه های بین باید گرفته ایم، قرار دنیا برتر كشورهای كنار كه االن
است. سنگین بسیار رقابت صورت هر به چون كنیم تالش كلی ششم و
می شد ٢٠٠۶ سال در و داشتیم، مقاله ۵٠٠٠ اگر ٢٠٠۵ سال در
مقاله هزارتا ۵٠ ما االن ولی داشتیم، رشد صدردرصد خب تا، ١٠٠٠٠
این بشود. هزارتا ١٠٠ آنها تعداد كه نمی شود بعد سال دفعه یك داریم،
مقالۀ بودن الزامی شرط آمدیم ما اینكه اضافۀ به است. اساسی نكتۀ
بتوانند دکتری دانشجویان شد قرار و کردیم حذف را آیین نامه ها در ISI

آن با و باشند داشته مقاله هم ISI غیر پژوهشی و علمی مجالت در
ولی می شود داخلی مجالت به کمک باعث این شوند. فارغ التحصیل
مشكل این حل برای ما البته داریم. مشكل ISI در نمی شود نمایه چون

شود. نمایه ما مجالت كه می كنیم تالش هم

بنیادی تحقیقات و پایه علوم تقویت و توسعه بر جدی كید تأ ما
و كاربردی علوم از چون می كنند فكر بعضی ها اینکه برخالف داریم.
تضعیف منظورمان می کنیم صحبت صنعت با ارتباط و تقاضامحور

برنامه های در هم و وزارت، برنامه های در هم به ویژه ما است، پایه علوم
عنایت و خاص، كید تأ كه كرده ایم تالش بودجه قسمت های هم و اساسی
از که عزیزان، شما كمك با انشاءاله پایه. علوم به باشیم داشته خاص
در هستید، پیشگام جوایز این اعطای و جشنواره این برگزاری در جمله
اصطالحی ما كه بكنم را اشاره این من شویم. موفق پایه علوم پیشبرد
شهید از کنیم یادی باید چند هر بالمکین. المکان شرف كه داریم
جایزه این برندگان جزو كه هم افرادی ولی علیمحمدی، دكتر بزرگوار
خاطر به نوبل جایزۀ دارند. نقش جایزه این اهمیت در می گیرند، قرار
جایگاه واقع در گرفتند. را جایزه این بزرگی افراد كه شد بزرگ این
كه امیدواریم می شود. بزرگ بزرگ، افراد اعتبار به جایزه، موقعیت و
بزرگ جایگاههای این همیشه تالشتان و همت با عزیزان شما انشاءاله
و كنید حفظ رقابت و تالطم از پر دنیای و منطقه كشور، داخل در را

باشید. پیشگام

جمهور رئیس فنی و علمی معاون سخنرانی

در سـتــاری سـورنـا دکـتــر

ستاری سورنا

گفت: چنین خود سخنرانی
دولت این کار ابتدای از ما
اقتصاد پیشبـرد دنبــال بـه
امروزه بـودیم. دانـش بنیـان
و علم رتبه بندی و وضعیت
مشابه و مرتبط هم با اقتصاد
کشـورهـایی هـمـان اســت.
در را رتبه هـا بـاالتـرین که
هم علم در دارنـد اقتصـاد
اگـر دارنـد. وضعیتی چنین

بر متكی اقتصاد مان باید شود درست اقتصادمان وضعیت می خواهیم
اقتصاد باید شود درست دانشمان وضعیت می خواهیم اگر و شود، دانش
دارد. اقتصاد با ارتباطی هم پایه تحقیقات شود. وارد قضیه این در
هم مقاالتمان رشد افتاده، اخیر سال های در خوبی اتفاقات خوشبختانه
همین من است. بوده خوب بسیار گفتند احمدی دكتر كه طور همان
رفته ایم. باالتر رتبه دو باز دیدم می كردم، بررسی را سال اول ماه چهار
ششم پارسال نانو، حوزۀ در مثال یا رسیده ایم ١۴ به ١۶ رتبۀ از تقریباً
شاید داریم كه رشدی این با هستیم. پنجم امسال اول ماه چهار در بودیم،
این می افتد. دارد خوبی اتفاقات حال هر به بشویم. چهارم سال آخر تا
شكل همین به هم اقتصادش که بود خواهد ثمربخش موقعی اتفاقات

کند. رشد

روزی از من دارد. مهمی جای کشور علمی مراکز بین در آی پی ام
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برنامه های و پروژه ها به کرده ام سعی گرفته ام عهده به را سمت این که
چه و بوده نخبگان بنیاد با ارتباط در که آنهایی چه کنم کمک مرکز این
موفقیت راز غیره. و پسادکتری یا کشور، از خارج به محققان اعزام
پژوهشگران پشتکار و عالقه آن، به من عالقۀ دلیل و پژوهشگاه این
اندرزگو خیابان از شب هر من مسیر است. پژوهش کار در مرکز این
ساختمان چراغ های تعطیل روزهای در حتی که می بینم اغلب و می گذرد

است. روشن دیروقت تا آنجا در پژوهشگاه

هم استارت آپ ها بحث در
ایـن کــار ابـتــدای از مـا
پـیـشبــرد دنـبــال بــه دولـت
... بودیم دانش بنیان اقتصاد
کشـورهایی هـمــان امــروزه
را رتبـه هــا بـاالتـریـن کــه
علـم در دارنـد اقتصـاد در
دارنـد. رتبــه ای چنــان هـم

افرادی است. الزم پشتکاری چنین
٢۴ساعته می کنند، کار آنها روی كه
و کارشان برای می گذارند وقت
شكل شركت هایشان اینكه برای
است همیــن بــرای بگیــرنـد.
هفته ای كه استارت آپی می بینیم كه
حتماً باشد، نداشته رشد درصد ده
تیم سازی، برنامه ریزی، در مشكلی
درصد هزار سالی اینها از بعضی دارد. مالی اش حمایت های و تفكر، نوع

اپلیكشن های روز هر می بینیم كه است هم همین برای و می كنند رشد
می دهد. قرار تاثیر تحت را ما زندگی و می آید بیرون جدیدی

خوشحالم خیلی من حال هر به

علمی مراکز بین در آی پی ام
... دارد مهمی جای کشور
پژوهشگاه این موفقیت راز
آن، به من عالقۀ دلیل و
این پژوهشگران پشتکار
است. پژوهش کار در مرکز

اینجا در حضور برای که فرصتی از
داریم کامل آمادگی ما آمد. پیش
و پژوهشگاه از پشتیبانی برای
تقریباً شما. پروژه های در مشارکت
بازدیدی که بود پیش هفته دو همین
واقعاً كه چیزی داشتم، سرن از
كه بود این بود افتخار مایۀ برایم
می كنند كار دارند آنجا ما بچه های

به نسبت آنجا در ما تعداد چرا كه بود این بود تأسفم باعث آنچه و
قبل سال سه دو برخالف االن، است. كم قدر این دیگر کشورهای
توسعۀ و جایگاه تقویت برای موقعیت داشتیم، زیادی مشکالت که
موفق همگی امیدوارم است. مناسب ما بین المللی همکاری های

باشید.
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فیزیک در جایزه برندگان با آشنایی

رمشتی زارع بابک

سنندج ،١٣۶۴ متولد

تحصیالت

٨٧-١٣٨٣؛ آذربایجان، مدنی شهید دانشگاه فیزیک، کارشناسی
٩٠-١٣٨٧؛ بهشتی، شهید دانشگاه فیزیک، ارشد کارشناسی

(استاد زنجان پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه فیزیک، دکتری
٩۴-١٣٩٠؛ مقدم)، قربانزاده علی راهنما:

.١٣٩۴ بنیادی، دانش های پژوهشگاه پسادکتری، پژوهشگر

دکتری رسالۀ چکیدۀ

با دیراک طیف با سیستم های ترابردی خواص مطالعۀ به رساله این در
جوزفسونی جریان های نیز و ترموالکتریکی اثرات اسپین، نقش بر تاکید
گرافین به ویژه تک الیه گرافین بر می کنیم مروری نخست می پردازیم.
راستاهای با حامل های آن در که قوی مغناطیسی رژیم در قطبیده اسپین
حسب بر الکتریکی مقاومت در (مینیمم) کمینه به مختلف، اسپینی
مطالعۀ به ادامه در می شود. منجر مغناطیسی ناخالصی حضور در دما
و بالستیک ترابردی رژیم دو در اسپین به وابسته ترموالکتریک اثرات
ماده ای چنین در که می دهیم نشان و پرداخته مغناطیسی گرافین پخشی
تولید خالص اسپینی جریان یک دمایی گرادیان غیرآالییده، حالت در

می انجامد. اسپینترونیکی کاربردهای به که کرد خواهد

ایجاد بر مبنی اخیر تجربی شواهد به توجه با رساله، دیگر بخش در
تک الیۀ در جوزفسون اثر مطالعۀ به سولفاید دی مولیبدن در ابررسانایی
می دهیم نشان می پردازیم. اسپینی شکافتگی یک حضور در و MoS٢

تغییر با می شود شناخته ٠ − π گذار عنوان به که ابرجریان وارونی که
برخالف این بیفتد. اتفاق می تواند نیز گیت ولتاژهای طریق از آالیش
است. شده شناخته ابررسانا فرومغناطیس/ ابررسانا/ مرسوم اتصاالت
رخ دما با اتصال طول تغییر با ٠ − π متوالی گذارهای آنها در که

می دهد.

گرافین دو به که را دوالیه گرافین از تکه یک در جوزفسون اثر سپس
می بینیم می دهیم. قرار مطالعه مورد است شده متصل ابررسانا تک الیۀ

الیه دو از مختلفی الیه های به ابررسانایی الکترودهای که هنگامی که
و غیرآالییده دوالیۀ ناحیۀ از عبوری جوزفسون جریان می شوند متصل
با آالیش یا بایاس ولتاژ اعمال با دارد. قرار π فاز در بایاس بدون
با می تواند که می دهد نشان خود از ٠ − π گذار یک نمونۀ ناخالصی،

شود. کنترل اتصال طول و دما تغییر

مظفر محمدی محمدرضا

رشت ،١٣۶٣ متولد

تحصیالت

٨۶-١٣٨٢؛ قم، دانشگاه فیزیک، کارشناسی
٨٩-١٣٨۶؛ شریف، صنعتی دانشگاه فیزیک، ارشد کارشناسی

محسن راهنما: (استاد بنیادی دانش های پژوهشگاه فیزیک، دکتری
٩۴-١٣٨٩؛ علیشاهیها)،

.١٣٩۴ بنیادی، دانش های پژوهشگاه پسادکتری، پژوهشگر

دکتری رسالۀ چکیدۀ

ـ گرانش تناظر و هولوگرافی رهیافت از بهره گیری با پژوهش این در
این می پردازیم. هولوگرافی درهم تنیدگی آنتروپی مطالعۀ به پیمانه ای
تعمیمی عنوان به کدام هر که مشخص نسخۀ دو چارچوب در را بررسی
با نخست گام در می دهیم. انجام شده اند پیشنهاد اولیه نسخۀ از
گرانشی نظریات در درهم تنیدگی آنتروپی محاسبۀ جهت ارائه شده بهره 
می کنیم. مطالعه مشخص گرانشی مدل های در را کمیت این تعمیم یافته،
لگاریتمی گرانش جدید، جرم دار گرانش نظریۀ ترتیب به مدل ها این
هموردا نسخۀ بردن کار به با بعد گام در هستند. همدیس گرانش و
زمان، به وابسته هندسه های در درهم تنیدگی آنتروپی محاسبۀ جهت
حین در را مشاهده پذیرها از دیگر پاره ای و کمیت این زمانی تحول
تقارن شکست از ناشی اثرات همچنین می کنیم. مطالعه گرمایش فرایند
پاره ای که می دهیم نشان و کرده بررسی را گرمایش فرایند بر همدیس

می نماید. تغییر دستخوش را زمان رفتارهای از
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ریاضیات در جایزه برندگان با آشنایی

شاه سیاه مریم

اصفهان ،١٣۶٢ متولد

تحصیالت

٨۵-١٣٨١؛ اصفهان، صنعتی دانشگاه ریاضی، کارشناسی
٨٧-١٣٨۵؛ اصفهان، صنعتی دانشگاه ریاضی، ارشد کارشناسی

غالمرضا راهنما: (استاد اصفهان صنعتی دانشگاه ریاضی، دکتری
٩٣-١٣٨٩؛ امیدی)،

.١٣٩۴ بنیادی، دانش های پژوهشگاه پسادکتری، پژوهشگر

دکتری رسالۀ چکیدۀ

رمزی عدد هستند. یکنواخت ـ  k دوابرگراف  H و G کنید فرض
به N مثبت و صحیح عدد کوچکترین از است عبارت R(G,H)

رنگ دو Kkبا
N کامل ابرگراف یال های از ٢ـ رنگ آمیزی هر در که طوری

زیرابرگراف یا G شامل قرمزرنگ القایی زیرابرگراف یا آبی، و قرمز
برای گراف نظریۀ در رمزی قضیۀ است. H شامل آبی رنگ القایی
در شد. ظاهر ١٩٣۵ سال در سکرش و اردوش مقالۀ در بار اولین
رمزی اعداد نمونه عنوان به کالسیک، رمزی اعداد از تعمیمی با ابتدا
آمد. دست به رمزی نظریۀ در قابل مالحظه ای پیشرفت های گراف ها،
از دشوارتر بسیار ابرگراف ها رمزی اعداد دقیق مقدار تعیین که آنجا از
یکی هستند. محدود زمینه این در آمده دست به نتایج گراف هاست،
یا دقیق مقدار تعیین زمینه این در پژوهشگران توجه مورد مسائل از
شامل تنک ابرگراف های از خاصی کالس های رمزیِ اعداد مجانبی
در همکارانش و هسکل زمینه، این در است. گسترده مسیرهای و دورها
n ـ یکنواخت k گستردۀ دورهای رمزی عدد که دادند نشان ٢٠٠۶ سال
٢٠٠٨ سال در همکارانش و جیافاش است. ۵

٢n مجانبی طور به یالی
همچنین دادند. تعمیم ـ یکنواخت k گستردۀ دورهای به را نتیجه این
و دورها رمزی اعداد دقیق مقادیر ٢٠١٢ سال در رئیسی و جیارفاش

کردند. تعیین را یال ۴ حداکثر با ـ یکنواخت k گستردۀ مسیرهای

مسیرهای و دورها رمزی اعداد دقیق مقادیر مطالعۀ به رساله، این در
نتایج، سایر میان در می پردازیم. کلی، حالت در یکنواخت، k گسترده
را ٣ـ یکنواخت گستردۀ مسیرهای و دورها رمزی اعداد دقیق مقادیر

مسیرهای و دورها رمزی اعداد مورد در نتایجی همچنین می کنیم. تعیین
می کنیم. ارائه k ≥ ٨ و k ∈ {۴, ۵} ازای به ـ یکنواخت، k گستردۀ

گلستانی ناصر

ورامین ،١٣۶۵ متولد

تحصیالت

٨٨-١٣٨٣؛ تهران، دانشگاه ریاضی، کارشناسی
٩٠-١٣٨٨؛ تهران، دانشگاه ریاضی، ارشد کارشناسی

مسعود سید راهنما: (استاد مدرس تربیت دانشگاه ریاضی، دکتری
٩۴-١٣٩٠؛ امینی)،

.١٣٩۴ بنیادی، دانش های پژوهشگاه پسادکتری، پژوهشگر

دکتری رسالۀ چکیدۀ

براتلی نمودارهای بعداً که را خاصی نمودارهای براتلی ،١٩٧٢ سال در
رساله، این در کرد. معرفی ـ جبرها AF مطالعۀ برای شدند نامیده
طوری به می کنیم پیشنهاد براتلی نمودارهای برای رسته ای ساختار یک
توسط شده تعریف هم ارزی مفهوم معادل رسته این در یکریختی که
نمودارهای رستۀ به ـ جبرها AF رستۀ از تابعگون یک است. براتلی
قوی طبقه بندی کنندۀ تابعگون یک که می دهیم نشان و ساخته براتلی
وسیلۀ به ـ جبرها AF طبقه بندی برای براتلی کار ترتیب بدین است.
می شود. تکمیل و بیان رسته ای چارچوب یک در براتلی نمودارهای
می کنیم تعریف براتلی نمودارهای رستۀ به مجرد رستۀ از تابعگون یک
رستۀ به مجرد رستۀ از تابعگون یک همچنین رسته هاست. هم ارزی که
نشان رسته هاست. هم ارزی نیز هم آن که می کنیم تعریف بعد گروه های
استفاده روش یعنی ـ جبرها، AF طبقه بندی روش سه هر که می دهیم
١٩٧۶ در الیوت که K نظریۀ از استفاده روش براتلی، نمودارهای از
٢٠١٠ سال در الیوت که مجرد رستۀ از استفاده روش و کرد، معرفی

هم ارزند. رسته ها نظریۀ دیدگاه از کرد، معرفی
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نصیری میثم شاه سیاه، مریم گلستانی، ناصر روحانی، شاهین ستاری، سورنا احمدی، وحید الریجانی، محمدجواد رمشتی، زارع بابک علیشاهیها، محسن راست: از

ویژه قدردانی

دانش های پژوهشگاه علیمحمدی، جوایز اهدای امسال مراسم ضمن در
ایراد برای که ریاضیات پژوهشکدۀ پژوهشگر نصیری میثم از بنیادی
است شده دعوت برزیل در ریاضیدانان بین المللی کنگرۀ در سخنرانی
بین المللی کنگرۀ در سخنرانی برای ریاضیدان یک از دعوت کرد. تقدیر

. است جهانی سطح در او دستاوردهای شناسایی نشانۀ

اهل همایش بزرگترین (ICM) ریاضیدانان بین المللی کنگرۀ
در یکبار سال چهار هر پیش سال ١٢٠ حدود از که است ریاضیات
در (٢٠١٨ (تابستان آینده سال در آتی کنگرۀ و می شود برگزار شهر یک
عالوه ICM همایش های در شد. خواهد برپا برزیل ریودوژانیروی شهر
در اصلی سخنرانی تعدادی ١٠دقیقه ای، تخصصی سخنرانی صدها بر

٢٠ حدود به ریاضیات کل اول، بخش در می شود. برگزار بخش دو
جزو که برجسته ای ریاضیدان شاخه، هر در و می شود تقسیم اصلی شاخۀ
یکساعتۀ سخنرانی یک است، شاخه آن در تحقیقات رهبران و پیشروان
ایراد شاخه آن وضعیت و دستاوردها آخرین دربارۀ (Plenary) عمومی
۴۵ سخنرانی (١۵٠ (حدود بیشتری تعداد دوم، بخش در می کند.
می شود. برگزار مختلف مباحث در شاخص ریاضیدانان توسط دقیقه ای
ایرانی تبارها و ایرانیان از تن چهار تنها کنگره، این سالۀ ١٢٠ عمر در
١٩٩٨ کنگرۀ اول، بخش (در وفا کامران شده اند: دعوت سخنرانی برای
پکن)، در ٢٠٠٢ کنگرۀ دوم، بخش (در شهیدی فریدون برلین)، در
٢٠١۴ کنگره های ترتیب به دوم، و اول بخش های (در میرزاخانی مریم
کنگرۀ دوم، بخش (در نصیری میثم و حیدرآباد)، در ٢٠١٠ و سئول در
داخل در شاغل ریاضیدان اولین نصیری دکتر ریودوژانیرو). در ٢٠١٨

است. شده دعوت کنگره این به که است کشور
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١٣٩۶ بهـــار

رویـــدادهـا

• شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه سلحشور، مصطفی

Magneto-gravitational dynamics of microparticles in com-

plex plasma.

، پژوهشگاه تقوی، فرید سید

Standardized cumulants of flow harmonic fluctuations.

، پژوهشگاه روشن، وحدت محمود

Plasma-based high-gradient accelerator.

، پژوهشگاه رضایی، فردوس

Extra dimension searches at CMS.

، پژوهشگاه ناصری، محسن

Review of LHC dark matter searches and a specific probe by

coannihilation process.

، شاهرود صنعتی دانشگاه آتشی، مهدی

Isotropization of quark-gluon plasma at finite coupling.

نظری هفتگی سمینار •

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه ارفعی، حسام الدین

Quantum effects of the fields in black hole physics.

، پژوهشگاه عباسی، نوید

Study of chiral effects in QCD plasma (I& II)

، پژوهشگاه چرمچی، فرید

Various time-scales of relaxation in far-from-equilibrium

strongly-coupled systems.

ذرات پدیده شناسی در مجله کلوب •

، پژوهشگاه عباسی، نوید

Recent developments of chiral effects in QCD plasma.

، پژوهشگاه تقی نواز، فرید

Microscopic anomaly footprints in kinetic theory.

، پژوهشگاه تقوی، فرید سید

Quark-gluon plasma in p-p collision.

، پژوهشگاه تیزچنگ، صدیقه

Dilaton model and its phenomenology.

، پژوهشگاه حصاری، هدا

New signals for singlet Higgs and vector-like quarks at the

LHC.

تجربی گروهی سمینار •

پژوهشگاه، اعتصامی، محسن سید

Search for top+photon production at 13TeV in the

muon+jets channel.
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ذرات تجربی سمینار •

پژوهشگاه، ناصری، محسن

Search for dark matter in the coannihilation process at

13TeV in CMS experiment.

• ریاضیات پژوهشکدۀ •

سخنرانی تک •

، فرانسه ،٧ پاریس دانشگاه حبیب، میشل

Graph searches (I& II).

ماهانه عمومی سخنرانی •

انگلستان، لندن، کالج کینگ کسائی، پیمان

P-adic variation of automorphic forms.

آموزشی مدت کوتاه دورۀ •

آلمان، فرایبورگ، لودویگ آلبرت دانشگاه مایدنبرگر، هایک

Mini-course on creature forcing.

، فرانسه انگلرز، دانشگاه آسی، عبداله

Mini-course on numerical semigroups and applications.

محاسبه و ترکیبیات هفتگی سمینار •

، روسیه سوبولوف، ریاضی انستیتوی کروتوف، دنیس

On the characterization of small trades.

، پژوهشگاه احمدی، عمران

HIMMO key pre-distribution schemes.

، پژوهشگاه محمدیان، علی

The random algebraic method.

، پژوهشگاه داوودی، اکبر

Hypergraph extensions of the Erdös-Gallai theorem.

، پژوهشگاه خزلی، علی

Vertex-shifts on unimodular random graphs.

، شاهرود صنعتی دانشگاه راد، جعفری نادر

Probabilistic bounds for domination parameters in graphs.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه هاشمی، ناصر سید

A zeta function for a graph.

، شاهد دانشگاه دولتی، اردشیر

Inverse 1-median problem on weighted graphs.

شریف، صنعتی دانشگاه آبام، علی محمد

Geodesic spanners for points on a polyhedral terrain.

تهران، دانشگاه و پژوهشگاه شریفانی، پویه و غرقانی نرگسی

On [1, 2]-domination of graphs.

، پژوهشگاه قربان، حسین سمیرا

Multi-games for decision making in multi-environments.

جابه جایی جبر هفتگی سمینار •

بهشتی، شهید دانشگاه فریدیان، حسین

Jacobson’s commutativity theorem.

، پژوهشگاه بحیرایی، پیام

Ideal approximation theory.

، پژوهشگاه و بهشتی شهید دانشگاه طوسی، مسعود

Gröbner basis.

اردبیلی، محقق دانشگاه و پژوهشگاه زرگر، راهرو مجید

Extension closedness of syzygies.

، زهرا بوئین دانشگاه و پژوهشگاه بندری، سمیه

The cleanness of (symbolic) powers of Stanley Reisner ideals.

آن کاربردهای و عملگرها جبر هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه فروغ، مرضیه

فشرده، گروه های عمل برای راکلین خاصیت ــ
(ضعیف)، اثری راکلین خاصیت ــ

فشرده. گرو ه های عمل برای راکلین بعد ــ

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه گلستانی، ناصر

راکلین خاصیت با متناهی گروه عمل صلیبی حاصل ضرب ساختار ــ
اثری،

.(٢ و ١) پایداری Zـ ــ
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مدرس، تربیت دانشگاه مرادی، مهدی

.(٢ و ١) هسته ای بعد و تجزیه رتبۀ

مدرس، تربیت دانشگاه جمالی، سعید

صلیبی. ضرب های حاصل Zـ  پایداری

ریاضی منطق هفتگی سمینار •

مدرس، تربیت دانشگاه خلیلیان، حامد

How do arithmetic dynamic and model theory interact?

، تبریز دانشگاه پورمهر، صالحی سعید

A new look at some fundamental theorems.

تهران، دانشگاه مجتهدی، مجتبی سید

Provability logic of constructive arithmetic.

شریف، صنعتی دانشگاه خانیکی، عرفان

The complexity of the pigeonhole principle.

٢٠١٧ محاسبۀ و ترکیبیات کنفرانس •

بود IPMCCC کنفرانس های سری از همایش دومین کنفرانس این
پژوهشگاه ریاضیات پژوهشکدۀ محاسبۀ و ترکیبیات گروه توسط که
فعال پژوهشگران گردهمایی کنفرانس ها این از هدف شد. برگزار
کامپیوتر نظری علوم و ترکیبیات شاخه های همۀ در ایرانی و خارجی
است. مذکور زمینه های در یافته ها و دستاوردها آخرین تبادل برای
امکان زمینه، این در دنیا مطرح متخصصان از دعوت با به عالوه،
فراهم دنیا روز فعال مباحث با تکمیلی تحصیالت دانشجویان آشنایی

می شود.

نیز نفر چند و داشتند شرکت شده نام ثبت نفر ٧٨ کنفرانس این در
کنفرانس مدعو سخنرانان بودند. حاضر سخنرانی ها در نام ثبت بدون
ایرانی سخنران ٢ و خارجی سخنران ٣ کشور، داخل از سخنران ۴ شامل
صدور عدم دلیل به آمریکایی سخنران ۴ بودند. کشور از خارج مقیم
طیف سخنرانی ها موضوع نشدند. کنفرانس در شرکت به موفق ویزا
طرح ها، نظریۀ الگوریتمی، روش های گراف، نظریۀ مباحث از متنوعی
محاسبه و کامپیوتر علوم و اکستریمال، مسائل خطی، جبر روش های
سخنرانان از ،٧ پاریس دانشگاه از حبیب میشل می گرفت. بر در را

کرد. ایراد یک ساعته سخنرانی دو نیز کنفرانس از قبل مدعو،

کنفرانس طول در دقیقه ای ٢٠ سخنرانی ٢١ تعداد اینها بر عالوه
بود متنوع بسیار نیز سخنرانی ها این به مربوط موضوعات شد. انجام

بودند. دانشجو سخنرانان، از تعدادی و

برگزارکنندگان

پژوهشگاه احمدی، عمران
پژوهشگاه افضلی، هادی

پژوهشگاه ابوالفتح بیگی، سلمان
اصفهان صنعتی دانشگاه مالکی، زینب

پژوهشگاه محمدیان، علی
پژوهشگاه رضائی، طایفه بهروز

مدعو سخنرانی های

، شاهرود صنعتی دانشگاه علیشاهی، میثم

Hypergraphs coloring via Tucker lemma.

، فرانسه ،٧ پاریس دانشگاه حبیب، میشل

Comparability graphs and greedy algorithms.

، آمریکا پارک، کالج در مریلند دانشگاه آقائی، حاجی تقی محمد

Algorithm design with knowledge: Secretaries and prophets.

اصفهان، صنعتی دانشگاه جوادی، رامین

The structure of claw-free graphs and their edge clique cov-
ering.

، کانادا فریزر، سایمون دانشگاه جدوب، جاناتان

A strong external difference family with more than two sub-
sets.

شریف، صنعتی دانشگاه محمودیان، عباداله

Linear algebraic approach to: Combinatorial designs.

، فرانسه ، CNRS عصر، ناصر رضا

Bounding partial T-trees in homomorphism order.

اصفهان، دانشگاه پرورش، فرزاد

Enumeration of binary matrices with bounded row and col-
umn sums.

آلمان، هامبورگ، دانشگاه شاخت، ماتیاس

Extremal problems for uniformly dense hypergraphs.

غیرمدعو سخنرانی های

، شاهرود صنعتی دانشگاه ثانی، ابیضی رویا

An improvement of Dolnikov-Kriz lower bound on the chro-

matic number of general Kneser hypergraphs.
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٢٠١٧ محاسبۀ و ترکیبیات کنفرانس در شرکت کنندگان از جمعی

رجایی، شهید معلم تربیت دانشگاه مددی، علی عبداله

Prallel knockout procedure.

، شاهرود صنعتی دانشگاه ، امیرزاده فرزانه

Analytical lower bounds for the size of elementary trapping

sets of regular LDPC codes.

، تبریز دانشگاه اردالن، سحر

Evaluating nondeterministic signal relative complexity: A

case study on dominating set problem.

، تبریز دانشگاه بهمرام، افشین

Perfect matchings in m-barrel fullerene.

، شاهد دانشگاه دولتی، اردشیر

On the submodular function minimization.

زنجان، تکمیلی تحصیالت دانشگاه ، درخشنده فرخی محمد

Induced cycles in circulant graphs.

تهران، دانشگاه قمشلو، آرزو

On nonnegative signed domination parameters in graphs.

تهران، دانشگاه غرقانی، نرگس

An eigendecomposition problem.

، کرد شهر دانشگاه غالمی، محمد

LDPC codes based on affine permutation matrices.

، اهواز چمران شهید دانشگاه جزایری، مجتبی

On bipartite distance-regular Cayley graphs with diameter 3.

اردبیلی، محقق دانشگاه کاظمی، عادل

Upper k-tuple total dominating sets in graphs.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه مهر، خدائی حسن

Application of cyclotomic number fields in information secu-

rity.

، آمریکا غربی، جورجیای دانشگاه خودکار، عبداله

Existence of some signed magic arrays.

اصفهان، صنعتی دانشگاه ماهرانی، لیال

Monochromatic Hamiltonian Berge-cycles in 4 -uniform col-

ored hypergraphs.

شریف، صنعتی دانشگاه نحوی، مینا

On the rank of signed graphs.

، شهرکرد دانشگاه نساج، اکرم

High-rate girth- 6 LDPC codes with flexible column-weights.

، شیراز دانشگاه عبودی، رضا محمد

Some results on the third largest eigenvalue of graphs.

، شهرکرد دانشگاه رئیسی، غفار

Ore-type results for the stripes Ramsey numbers.

٢٠| | ٨۴ پیاپی شمارۀ | ١٣٩۶ بهار



جبری هندسۀ بهارۀ همایش در شرکت کنندگان از جمعی

چین، شنانکای، دانشگاه استونز، ربکا

Practical computation of autotopism groups of partial Latin
rectangles.

بهشتی، شهید دانشگاه طالب، رضا

On minimal generating sets for symmetric groups.

جبری هندسۀ بهارۀ همایش •

شد. برگزار فروردین ٢۴ تا ١٩ روزهای در همایش این

سخنرانی ها

، پژوهشگاه احمدی، عمران

M-sequences and some conjectures on exponential sums.

انگلستان، ادینبورو، دانشگاه بینتس، سورد

Crepant resolutions and Donaldson-Thomas invariants.

، آمریکا واشنگتن، لوئیس سینت دانشگاه بهشتی، رویا

Moduli spaces of rational curves on Fano hypersurfaces.

، پژوهشگاه بیگلری، شهرام

On algebraic cycles on abelian varieties.

، فرانسه ،١ لیل دانشگاه بروستت، آمائل

On varieties admitting and endomorphism.

، فرانسه ،۶ پاریس دانشگاه چیودو، الساندرو

Néron models and genus-one double ramification cycles via
Picard functors.

ژاپن، کیوتو، دانشگاه ، فوجیتا کنتو

Uniform K-stability and plt blowups of log Fano pairs.

، فرانسه انگرز، دانشگاه منگولته، فردریک

Fake real planes: Exotic affine algebraic models ofR2.

، فرانسه ، CNRS مانیول، الرنت

New constructions of varieties with trivial canonical bundle.

، روسیه استکلف، ریاضی مؤسسۀ پروخوروف، یوری

Smoothings of log canonical surface singularities and appli-
cations.

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه ستایش، ایمان

The product rule in the kappa ring ofM et
g.n.

تحقیقاتی کوتاه مدت دورۀ

، فرانسه ماری کوری، پیر دانشگاه ژینوت، گرگوری

A∞-algebras and algebraic models for 2d-TFT.

دینامیکی سیستم های کنفرانس و کارگاه •

شد. برگزار ماه خرداد ٢ تا اردیبهشت ٣٠ روزهای در همایش این
ماهۀ پنج دورۀ پایانی بخش دینامیکی سیستم های کنفرانس و کارگاه
در ١٣٩۶ خرداد تا ١٣٩۵ بهمن از که بود دینامیکی سیستم های
یک از متشکل کنفرانس ـ کارگاه این شد. برگزار ریاضیات پژوهشکدۀ
توصیفی سخنرانی ۵ و خارجی و داخلی مدعو سخنرانی ۶ کوتاه، درس

بود. دوره شرکت کنندگان توسط
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دینامیکی سیستم های کنفرانس و کارگاه در شرکت کنندگان از جمعی

کوتاه درس

، فرانسه پیکاردیه، دانشگاه دوراند، فابین

Cobham’s theorem and substitution subshifts.

مدعو سخنرانی های

، فرانسه پیکاردیه، دانشگاه دوراند، فابین

Automorphism groups of low complexity subshifts.

انگلستان، واریک، دانشگاه اسالمی، پیمان

Exponential memory loss for piecewise expanding maps of
metric spaces.

، پژوهشگاه و بهشتی شهید دانشگاه فخاری، عباس

Balanced and unbalanced product of SL(2, R) elements.

، پژوهشگاه حسینی، مریم السادات

Cocycles and continuous spectrum of Cantor minimal sys-
tems.

برزیل، فلومینس، فدرال دانشگاه کاکسارد، الخاندرو

On the dynamics of periodic point free homeomorphisms of
T2T2 .

، فرانسه ،١٣ پاریس دانشگاه و شریف صنعتی دانشگاه طالبی، امین

Non-statistical dynamics on two dimensional manifolds.

وبگاه در بیشتر اطالعات و سخنران ها، دیگر فهرست

http://math.ipm.ir/gt/dynamics/

است. دسترس در

• اصفهان شعبۀ ـ ریاضیات پژوهشکدۀ •

عمومی سخنرانی •

آلمان، فرایبورگ، دانشگاه لودویگس، آلبرت و مایدنبرگر هایک

Independence in combinatorics and in algebra.

چین، نانکی، دانشگاه استونز، جین ربکا

Totally symmetric and trivially autotopic partial Latin

squares.

آلمان، هامبورگ، دانشگاه شاخت، ماتیاس

Forcing quasirandomness with triangles.

محاسباتی و فلسفی ریاضی، منطق با آشنایی آموزشی دورۀ •
سوم) (دورۀ

، تبریز دانشگاه سراجی، پیام

– An introduction to Turing machines and computability the-

ory,

– Proofs of Godel’s incompleteness theorems.

خوارزمی، دانشگاه ، خمسه امیر

– Computable functions: Unlimited register machines and

Church’s thesis,

– First order arithmetic and Godel’s incompleteness theo-

rems.
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اصفهان، دانشگاه ، کرم زاده امیراحسان

Misunderstanding Godel’s incompleteness theorems in

physics and philosophy.

ترکیبیات هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه داودی، اکبر

A proof of an extremal conjecture on hypergraphs.

، کانادا کلمبیا، بریتیش دانشگاه روشن بین، الهام

Graph burning.

• زیستی علوم پژوهشکدۀ •

سمینار •

، آمریکا هیوستون، دانشگاه کالیراد، عطا

Spiraling complexity: A test of the snowball effect in a com-

putational model of RNA folding.

، سوئد یوتبری، دانشگاه غیاثی، پیام

طراحی را صنعتی کاربردهای برای میکروبی تکامل آزمایش های چگونه
کنیم؟

• شناختی علوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

ایران، پزشکی علوم دانشگاه آریانی، امید

You think you know where you looked? You better look again.

فرانسه، تولوز، شناخت، و مغز تحقیقات مرکز ، مسکوئیله تیموتی

Spike-based computing and learning in brains, machines,

and visual: Systems in particular.

بهشتی، شهید دانشگاه قلعه ای، محمد

Nuclear technology in medicine and its applications in neu-

rology.

، کسفورد آ دانشگاه محسنی، حمید

MEG: An introduction to methods and applications.

، آمریکا استانفورد، دانشگاه صالحی، احمد

The role of hippocampal inhibitory neural circuits in cogni-

tive dysfunction in down syndrome.

، شاهد دانشگاه درویشی، محمدجواد

Time-frequency effective connectivity analysis of recognition

memory process.

بهشتی، شهید دانشگاه عبدی، حامد

Reduced sensitivity to social priors during action prediction

in adults with autism spectrum disorders.

، کانادا آلبرتا، دانشگاه ، کردزاده عاطفه

Radio frequency coil arrays for high field magnetic resonance

imaging.

آموزشی کارگاه •

انگلستان، لندن، کالج یونیورسیتی بهرامی، بهادر

Social influence in collective decisions.

• کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ •

نرم افزار مهندسی در بنیادی مباحث بین المللی همایش هفتمین •

نرم افزار مهندسی در بنیادی مباحث بین المللی همایش هفتمین
پژوهشکدۀ محل در ٩۶ اردیبهشت ماه هشتم تا ششم از (FSEN)
همایش این در ارائه شده مطالب شد. برگزار پژوهشگاه کامپیوتر علوم
در روش ها این کاربرد افزایش و صوری روش های مختلف حوزه های
پشتیبانی با همایش این برگزاری می گرفت. دربر را نرم افزار صنعت
همکاری و IFIP WG 2.2 و ACM SIGSOFT Springer علمی
طرف از مناسبی استقبال با و بود همراه کشور عمدۀ دانشگاه های

شد. مواجه مختلف کشورهای از نرم افزار مهندسی پژوهشگران

همایش این دبیرخانۀ به جهان کشور ٢٧ از مقاله ۴٩ مجموع در
۴٨ از متشکل علمی کمیتۀ توسط دقیق بررسی از پس که شد ارسال
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نرم افزار مهندسی در بنیادی مباحث بین المللی همایش هفتمین در شرکت کنندگان از جمعی

ارائه جهت پوستر ٢ و عادی مقالۀ ١۶ کشور، ١٨ از برجسته پژوهشگر
نویسندگان که زیر مقالۀ پایان، در گرفت. قرار تأیید مورد همایش در
شد: انتخاب مقاله بهترین عنوان به هستند ایتالیا تورین دانشگاه از آن

F. Damiani,M. Lienhardt, & L. Paolini, A formal model

for Multi SPLs.

از بیش و بود انگلیسی قبل دوره های همچون همایش اصلی زبان
عنوان به دنیا مختلف دانشگاه های استادان و دانشجویان از نفر ۶٠

داشتند. حضور آن در مستمع و سخنران

اتریش)، تکنولوژی، و علم (انستیتو هنزینگر توماس همایش این در
گاردنر فلیپا و لوکزامبورگ) لوکزامبورگ، (دانشگاه ون درتوره لئون
آخرین اصلی، سخنرانان عنوان به انگلستان) لندن، کالج (امپریال
شرکت کنندگان برای را حوزه این در دنیا روز راهکارهای و دیدگاه ها

کردند. تشریح

دانشگاه و (پژوهشگاه سربازی آزاد حمید همایش، این دبیران
علوم و ریاضیات تحقیقات (مؤسسۀ ارباب فرهاد و شریف) صنعتی
دستانی مهدی علمی دبیران و الیدن)، دانشگاه و هلند کامپیوتر
سوئد) ماالردالن (دانشگاه سیرجانی مرجان و هلند) اوترخت (دانشگاه

بودند.

اصلی سخنرانان

هنزینگر توماس

حاضر حال در هنزینگر توماس
تکنولوژی و علوم انستیتوی ریاست
و دارد عهده بر را اتریش دانشگاه
روی وی پژوهش های اصلی تمرکز
به صورت و نوین سیستم های نظریۀ
و الگوریتم ها مدل ها، روی بر خاص
نرم افزار درستی یابی و طراحی ابزارهای
تعبیه شده سیستم های سخت افزار و
High Tech ابــزارهــای مـی بـاشـد.
اولین وی تیم توسط شده توسعه داده

به صورت را پیوسته و گسسته سیستم های که است مدلی وارسی گر
ارجاع بیشترین با محققی هنزینگر پروفسور دارد. بر در توامان
اتریش، علوم کادمی آ آلمان، علوم کادمی آ اروپا، کادمی آ عضو ،ISI
انجمن میلنر جایزۀ او است. IEEE و ACM انجمن ،AAAS انجمن
جایزۀ و اتریش علوم کادمی آ ویتگنشتاین جایزۀ انگلیس، سلطنتی
کرده  دریافت را پیشرفته محققان برای اروپا) تحقیقات (شورای ERC

است.

٢۴| | ٨۴ پیاپی شمارۀ | ١٣٩۶ بهار



حاضر حال در ون درتوره لئون

ون درتوره لئون

ارتباطات و کامپیوتر علوم بخش رئیس
اولیۀ حوزۀ است. لوکزامبورگ دانشگاه
نظریۀ باید را ون درتوره پروفسور تحقیقات
به سپس وی دانست. کیفی تصمیم گیری
متمایل عامل ها نظریه و شناختی علوم
را BOID معماری راستا، این در و شد
کرد، پیشنهاد وریج دانشگاه همکاری با
داد، توسعه را خروجی و ورودی منطق مکینسون دیوید همکاری با
چندعامله سیستم های در استفاده برای را بازی های نظریۀ همچنین و
عضویت به ٢٠١۵ سال از وی داد. توسعه بوئال گویدو همکاری با
مجلۀ از بخشی ویراستار ون درتوره پروفسور است. درآمده  ECCAI

مجلۀ و IGPL منطق مجلۀ ویراستاری هیئت عضو محاسبات، و منطق
، DEON مؤسس هیئت رئیس کاربردها، و منطق زمینۀ در IfCoLog

است. CLIMA موسس هیئت عضو و

استاد حاضر حال در گاردنر فلیپا

گاردنر فلیپا

و لندن کالج امپریال کامپیوتر دانشکدۀ
درستی یابی و «توصیف گروه سرپرست
وی مطالعات تمرکز است. برنامه ها»
به صورت و برنامه ها درستی تحقیق روی
وب تحت برنامه های حوزۀ در خاص
برنامه های در استنتاج موضوع است.
عالقۀ مورد حوزه های دیگر از همروند
دورۀ برای گاردنر پروفسور اوست.
تحقیقاتی انستیتوی سرپرست عنوان به ٢٠٢٢ الی ٢٠١٧ پنج سالۀ
EPSRC توسط که شده  انتخاب اعتماد قابل نرم افزاری سیستم های
است BCS جایزۀ شورای عضو همچنین ایشان می شود. مالی حمایت
و علوم حوزۀ در را Roger Needham جایزه و Lovelace مدال که

می کند. اعطا کامپیوتر مهندسی

همایش برنامۀ  خالصۀ

ششم چهارشنبه ،FSEN بین المللی همایش هفتمین اول روز
مراسم از پس کرد. آغاز رسمی به طور را خود فعالیت اردیبهشت ماه
تحت همایش این نشست اولین در ون درتوره لئون پرفسور افتتاحیه،
سخنرانی Reasoning about enterprise architecture plans عنوان
منظور به همچنین، بود. سخنرانی ٨ شامل اول روز برنامۀ کرد.
تمامی همایش، بر حاکم علمی نظر تبادل فضای به غنابخشی
زمینۀ در پوستری که بودند برخوردار امکان این از مقاالت ارائه کنندگان
در پوسترها این دهند. قرار شرکت کنندگان دید معرض در خود مقالۀ

هماهنگی با می شدند ارائه پوستر به صورت باید که مقاله ای دو کنار
همایش تاالر بیرون اجتماع محل در کنفرانس اول روز از اجرایی کمیتۀ

شدند. عرضه

با هنزینگر توماس سخنرانی با همایش روز دومین دوم روز
آغاز Quantitative methods in formal verification عنوان
شرکت کنندگان از دیگر مقالۀ سه شامل که دوم روز علمی برنامۀ شد.
تفریحی برنامۀ  به دوم روز ظهر از بعد رسید. پایان به ظهر از پیش بود
آتش و آب پارک در شام صرف و گلستان فرهنگی مجموعۀ از بازدید

کرد. پیدا اختصاص

شامل که شد شروع مقاالت ارائۀ با همایش روز سومین سوم روز
پرفسور سخنرانی عصر، نوبت در بود. صبح نوبت در مقاله پنج ارائۀ
به Towards smart systems of systems عنوان با گاردنر فلیپا
آخرین گاردنر خانم سخنرانی گردید. انجام دور راه از ارائه صورت
معرفی با دوره این اختتامیۀ مراسم پایان، در و بود همایش علمی برنامۀ

شد. برگزار دسته جمعی عکس گرفتن و برتر مقاالت

• نانو علوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

خمینی، امام بین المللی دانشگاه و پژوهشگاه رجب پور، علی

Thermal transport engineering in nano-structured materials

using classical molecular dynamics simulation.

، پژوهشگاه و بهشتی شهید دانشگاه ساسانپور، پژمان

Plasmonic (linear/nonlinear)-biomedical applications.

طوسی، نصیرالدین خواجه دانشگاه و پژوهشگاه هدش، منتظری عباس

MD/FE multiscale modeling of metal-based nanocom-

posites through off-line atomistically-informed equivalent

nanofillers.

، آمریکا استانفورد، دانشگاه اسفندیارپور، رحیم

Ultra low cost “lab on a chip” platform to save lives in de-

veloping countries.

آلمان، بن، دانشگاه شیخان، آمنه

Ultracold fermions in a cavity-induced artificial magnetic

field.
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تهران، دانشگاه نیری، دهقان فاطمه

Design and fabrication of dye-sensitized solar cell using zinc

oxide nanostructure.

تخصصی سمینار •

، پژوهشگاه گلی، محمد

– Solving the quantum many-body- problem with artificial
neural networks,
– Toward the computational prediction of muon sites and in-
teraction parameters,
– Nuclear quantum effects on aqueous electron-attachment
and redox properties.

، پژوهشگاه ساالری، حسین

Flory theory of randomly branched polymers.

، پژوهشگاه اخوان، مژده

ReaxFF+-a new reactive force field method for the accurate
description of lonic systems and its application to the hy-
drolyzation of aluminosilicates.

، پژوهشگاه و بهشتی شهید دانشگاه صادقی، علی

First-principles atomic force microscopy image simulations
with density embedding theory.

اصفهان، دانشگاه معتضدی فرد، علی

Coherent quantum-noise cancellation.

، پژوهشگاه و شریف صنعتی دانشگاه سیدعالئی، سیدحمید

Boundaries steer the contraction of active gels.

، پژوهشگاه نوربخش، زهرا

Accurate first-principles structures and energies of diversely
bonded systems from an efficient density functional.

شریف، صنعتی دانشگاه کوچکی، میرمحمدرضا

Generalized master equations leading to completely positive
dynamics.

، پژوهشگاه فالح، فرهنگ

Irreversibility and correlations in coupled quantum oscilla-
tors.

، پژوهشگاه رفیعی الحسینی، ندا

Energy conservation as a measure of simulation accuracy.

عمومی سمینار •

، پژوهشگاه و شریف صنعتی دانشگاه اجتهادی، محمدرضا

From active particles of active matter.

فیزیک بهارۀ کنفرانس چهارمین و بیست •

خرداد ۴ و ٣ روزهای در فیزیک بهارۀ کنفرانس چهارمین و بیست
پژوهشکده های همکاری با و نانو علوم پژوهشکدۀ توسط ١٣٩۶
فرمانیه ساختمان سمینار سالن در شتابگرها و ذرات و نجوم، فیزیک،
آشنایی منظور به عمدتاً ملی کنفرانس های رشتۀ این گردید. برگزار
پژوهشی فعالیت های با تکمیلی تحصیالت دانشجویان و محققان

می شود. برگزار خارجی و داخلی همکاران

سخنران ١٧ خارجی، مدعو سخنران یک حضور با دوره این
میان از گرفت. انجام شرکت کننده ١۴٢ حضور با و داخلی مدعو
شفاهی سخنرانی صورت به چکیده ١٠ شده، پذیرفته مقاله های چکیدۀ 
بارز ویژگی های از شدند. ارائه پوستر صورت به چکیده ۶۵ و کوتاه
داخلی دانشگاه های از علمی هیئت عضو ۴١ حضور کنفرانس، این
١٠٧ و علمی) کمیتۀ (شامل پسادکتری محقق ٢٠ سخنرانان)، (شامل
از توجهی شایان استقبال که بود ارشد کارشناسی و دکتری دانشجوی
سخنرانان با گفتگو و بحث جهت فراهم شده فرصت های و سخنرانی ها

دادند. نشان

اهدای مراسم قبل، سال های روال طبق کنفرانس این جریان در
.( ١۶-٨ صص (ر.ک. شد برگزار علیمحمدی جایزۀ

علمی کمیتۀ

پژوهشگاه افشار، حمیدرضا
پژوهشگاه اعتصامی، محسن سید

پژوهشگاه گلی، محمد
پژوهشگاه خسروی، شهرام

پژوهشگاه فردوطن، مجیدی لیال
پژوهشگاه ناصح، علی

پژوهشگاه نیلی، حسین
پژوهشگاه رئوف، مجتبی

نظارت کمیتۀ

پژوهشگاه عسگری، رضا
پژوهشگاه ناجی، علی
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فیزیک بهارۀ کنفرانس چهارمین و بیست در شرکت کنندگان از جمعی

سخنرانی ها

، پژوهشگاه ابوطالبی، حامد سید

2D materials in practice: Challenges and opportunities.

، پژوهشگاه ، علیشاهیها محسن

Holography at IPM.

، پژوهشگاه عسگری، رضا

Superconductivity of hole doped blue phosphorene.

، پژوهشگاه و شریف صنعتی دانشگاه باغرام، شانت

Cosmology with non-linear structure formation.

، آمریکا مریلند، دانشگاه مقربی، غفور محمد

Many-body driven systems coupled to a dissipative bath.

، پژوهشگاه فرزان، یاسمن

CP-violation and non-standard interactions of neutrinos.

، شیراز دانشگاه هاشمی، مجید

Observability of extra Higgs bosons at future linear colliders.

، پژوهشگاه و طوسی نصیرالدین خواجه دانشگاه جلیلی، سیف اله

Water transport and desalination through double-layer gra-

phyne membranes.

، پژوهشگاه جمالی، طیب

Swim pressure on circular interfaces.

، پژوهشگاه ، خاکزاد محسن

Forward physics/detectors at CMS.

، پژوهشگاه نجف آبادی، محمدی مجتبی

Higgs and top quark properties in the light of recent LHC
data.

، پژوهشگاه موالیی نژاد، علیرضا

The imprint of bars on the formation and evolution of galax-
ies.

، پژوهشگاه ناجی، علی

Active particles and swimmers: An overview.

تهران، دانشگاه نورباال، مهدیار

چندمیدانه. تورم در تصادفی اثرات

، پژوهشگاه و شریف صنعتی دانشگاه رضاخانی، طایفه علی

Quantum ergodic theorem.

، مشهد فردوسی دانشگاه روشن، محمود

On the cosmological and astrophysical consequences of
scalar-tensor-vector gravity theory.

، پژوهشگاه شاکر، حامد سید

ملی. شتابگر پروژۀ فعالیت های

، پژوهشگاه جباری، شیخ محمدمهدی

Topics in black hole physics.
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• تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ •

سخنرانی •

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه حسینی، داوود

وجود. باب در میرداماد

، پژوهشگاه مهاجری، مصطفی

مسائل بودن شبه مسئله از حمایت در علّی استدالل های نقد و بازسازی
نیوکام.

، پژوهشگاه مروارید، محمود

الهی. بساطت آموزۀ به صادق سازی بر مبتنی رویکرد دربارۀ

، پژوهشگاه زمانی، محسن

تهی. جهانِ نبود و بود در

آموزشی کوتاه مدت دورۀ •

١ و اردیبهشت ٣٠ روزهای در پژوهشگاه تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ
پاریس نیکو ژان انستیتو از استویانویچ ایزیدورا میزبان ١٣٩۶ خرداد
سه از متشکل کوتاه دوره ای در روز دو این در استویانویچ بود.
و کلّی، طور به محمول ها، معناشناسی در مباحثی طرح به سخنرانی
پرداخت. خاص طور به زیبایی شناختی، ویژگی های بر ناظر محمول های
معناشناسی در فشرده «درسگفتاری عنوان با اول، سخنرانی موضوع
صفت ها معناشناسی دربارۀ مطرح مباحث مقدماتی معرفی صفت  ها»،
همچنین جلسه این در بود. زبان فلسفۀ و صوری معناشناسی در
زبان در صوری معناشناسی کاربست روش های با شرکت کنندگان
قضاوت های «بیان عنوان با دوم، سخنرانی در شدند. آشنا طبیعی
کاربردشناختی و معناشناختی سازوکارهای از سیاق»، در ارزش بر ناظر
در هستند؛ ارزش بر ناظر قضاوت های بیانگر که شد بحث جمالتی
حکایت چیزی بودن بد یا خوب از که قضاوت هایی یعنی کلّی، بیانی
به تجربی «رویکردی عنوان با کوتاه، دورۀ این جلسۀ آخرین می کنند.
کاربرد بر ناظر تجربی نتایج برخی بیان به زیبایی شناختی»، صفت های
استویانویچ دوره، این پایان در یافت. اختصاص زبان در صفت ها این
سخنرانی  یک تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ دوهفتگی سمینارهای قالب در

کرد. ایراد فرااخالقی» «نسبی انگاری عنوان با عمومی

• فیزیک پژوهشکدۀ •

آماری فیزیک و چگال مادۀ گروه هفتگی سمینار •

زنجان، دانشگاه بیاتی، پروین

Self-phoretic motors (Janus particles).

بهشتی، شهید دانشگاه عرفانی فام، سلیم

Two nanostructured platforms: MoS2/MoOx (x = 2 and 3)
composite and porous Si.

، آمریکا نورت وسترن، دانشگاه نقوی، شهاب

Crystal structure search and electronic properties of alkali-
doped polycyclic aromatic hydrocarbons.

باال انرژی های گروه هفتگی سمینار •

،(ICTP) تریست در نظری فیزیک بین المللی مرکز میربابایی، مهرداد
، ایتالیا

Weinberg soft theorems from Weinberg adiabatic modes.

تهران، دانشگاه نورباال، مهدیار

Space-time from Hilbert space: Decompositions of Hilbert
space as instances of time.

، پژوهشگاه شیخ جباری، محمدمهدی

Yang-Baxter σ-models, conformal twists & noncommutative
Yang-Mills.

، پژوهشگاه خطیبی، سارا

Search for new physics using the standard model effective
field theory.

، شیراز دانشگاه ، زنگنه کرد مهدی

The behavior of complexity near critical temperature of one-
dimensional holographic superconductor.

بیروت، آمریکایی دانشگاه خوزانی، کریمی حسین

Implications of the complex singlet field for non-commutative
geometry model.

بهشتی، شهید دانشگاه کاظمی، محمدجواد

Non-local conserved current and localization problem in rel-
ativistic QFT.

، پژوهشگاه تقوی، سیدفرید

Quark-gluon plasma diagnostics in AA, pA and pp collisions.

بنیادی فیزیک هفتگی سمینار •

تهران، دانشگاه اکرمی، ابراهیم سید

Understanding quantum mechanics.
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کاربردی فیزیک پژوهشی آزمایشگاه هفتگی سمینار •

بهشتی، شهید دانشگاه چناری، زینب

Nanoparticle detection and refractive index sensing in whis-
pering gallery mode microresonators.

عمومی هفتگی سمینار •

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه عباسی، حسین

Influence of external white noise on the formation of non-
Maxwellian velocity distribution function: A molecular dy-
namics study.

مرتبط موضوعات و ریسمان نظریۀ در اخیر تحوالت کارگاه •

،١٣٩۶ ماه اردیبهشت ٢١ تا ١٨ روزهای همایش مکان و زمان
فرمانیه. ـ پردیس پژوهشگاه همایش های سالن

مدعوین کارگاه این در بین المللی. تخصصی کارگاه همایش نوع
موضوع حوزۀ در را خود پژوهشی دستاوردهای آخرین سخنران ها و
که بود شده تنظیم گونه ای به نیز کارگاه برنامۀ کردند. ارائه همایش
کار موضوعات در نظر تبادل و جدی بحث فرصت شرکت کنندگان به
شرکت کنندگان و بود انگلیسی همایش زبان می داد. را خود پژوهشی

بودند. مختلف کشورهای از اصلی سخنران های و

انرژی های فیزیک حوزۀ در کارگاه موضوع همایش مباحث حوزۀ
در مطرح مسائل به فیزیک از حوزه این بود. ــ نظری شاخۀ ــ باال 
و عام نسبیت و کوانتوم نظریۀ مانند فیزیک بنیادی فرمول بندی های
بیش قدمتی عموماً که مهمی مسائل می پردازد. نظریات این ساختار
نظریۀ کوانتومی، گرانش سیاه چاله ها، فیزیک مانند دارند سال ۵٠ از
در اولیه جهان کیهان شناخت در مطرح مسائل و کوانتومی اطالعات

می شوند. مطالعه فیزیک از حوزه این

هفت با روز چهار مدت به همایش این همایش ساختار
صبح ها در دقیقه ای ۴٠ سخنرانی ۴ ساعته، یک اصلی/مدعو سخنرانی
بین شد. برگزار ظهرها) از بعد (عموماً دقیقه ای ٣٠ سمینار ١١ و
از بعد همچنین و پذیرایی و استراحت فرصت در صبح سخنرانی های
و مباحثه برای کافی فضای و فرصت سمینارها اتمام از بعد ظهرها
امیدواریم بود. شده گرفته نظر در پژوهشی کارهای دربارۀ صحبت
پژوهشی کارهای در مباحثات این نمود شاهد نزدیک آیندۀ در که
محققان دقیقه ای، ٣٠ سخنرانی های در همچنین باشیم. شرکت کنندگان
که داشتند فرصت فارغ التحصیل) تازه یا و دکتری آخر (سال جوانتر
قرار شنوندگان نقدهای و بازخوردها معرض در را خود پژوهشی نتایج

کنند. تجربه کسب خود پژوهشی کارهای برای و دهند

بودند عبارت همایش این علمی کمیتۀ اعضای برگزاری کمیتۀ
کمال علیشاهیها، محسن کمیته)، (دبیر شیخ جباری محمدمهدی از
اول نفر دو به جز آستانه؛ فرجی امین و ناصح علی سراج، علی حاجیان،
اعضای بعدی نفر چهار هستند فیزیک پژوهشکدۀ رسمی استادان که

می باشند. پژوهشگاه پسادکتری

پژوهشگاه فرمانیۀ پردیس در همایش این برگزاری محل
غذاخوری محل همایش ها، سالن شد. برگزار بنیادی دانش های
سالن دارند. قرار پردیس این در همگی پژوهشگاه مهمانسرای و
امکانات نظر از و دارد را نفر ٢١٠ گنجایش پژوهشگاه همایش های
امکانات تمامی تجمیع است. کارآمد و به روز بسیار تصویری و صوتی
همایش های مطلوب و مرتب برگزاری در مناسب خدمات و الزم

است. مؤثر بسیار همایش این ویژه به و فیزیک پژوهشکدۀ

که داشتیم مدعو سخنران ٩ همایش این در مدعو سخنرانان
هر (که اصلی سخنران نفر ۵ آنها میان از بودند. کشور خارج از همگی

از: عبارت اند کردند) سخنرانی ساعت یک مدت به یک

بلژیک بروکسل، لیبرال دانشگاه و سالوی مؤسسۀ ، هنیاکس مارک
بلژیک ،(UBL) بروکسل لیبرال دانشگاه ، بارنیش گلن

ایتالیا میالن ـ بیکوکا، دانشگاه ، توماسی یِلو الساندرو
ترکیه بیلکنت، دانشگاه ، گورسز متین

ایتالیا پیزا، سوپریور، نرمال دانشکدۀ ، سگنوتی گوستو آ

ویزا مشکل علت به پنجم اصلی سخنران که است ذکر شایان
ارائه را خود سخنرانی اینترنت طریق از و یابد حضور شخصاً نتوانست
شد. برگزار خوب کیفیت و الزم تدارکات و تمهیدات با همایش این کرد.

شرکت همایش این در نفر ٩١ مجموع در شرکت کنندگان
تمامی بودند. ایران از نفر ٧٧ و کشور از خارج از نفر ١۴ که داشتند
دانشجویان یا و دانشگاه ها علمی هیئت اعضای از شرکت کنندگان
سطح و شرکت کنندگان تعداد نظر از بودند. خارج و داخل دکتری
مشابه همایش های میان در خوبی بسیار مرتبۀ در کارگاه این سخنرانی ها
روی و ضبط همگی همایش این سخنرانی های می گیرد. قرار بین المللی
در عالقه مندان تمامی دسترس در و شده اند بارگذاری همایش وبگاه

دارند. قرار خارج و داخل

وب گاه در همایش این مورد در کامل تر اطالعات

http://physics.ipm.ac.ir/conferences/
stringtheory2/index.jsp

است. موجود

همایش های این اینکه و همایش سطح و برگزاری سابقۀ به توجه با
فیزیک پژوهشکدۀ هستند، شده شناخته بین المللی سطح در پژوهشکده
داریم امید نماید. برگزار را آنها (سالیانه) ادواری طور به که دارد قصد
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حمایت صندوق حمایت های از کماکان نیز آتی سال های در بتوانیم که
گردیم. بهره مند ایران) علم ملی (بنیاد کشور پژوهشگران از

شیخ جباری محمدمهدی
فیزیک پژوهشکدۀ رئیس و همایش دبیر

سخنرانی ها

بلژیک، ،(UBL) بروکسل لیبرال دانشگاه هنیاکس، مارک

Remarks on exotic theories of gravity in 6 dimensions.

، ترکیه بغازیچی، دانشگاه دِیِر، سادیک

Homogeneous solutions of minimal massive 3D gravity.

، ایتالیا بیکوکا، ـ میالن  دانشگاه توماسی یِلو، الساندرو

Superconformal theories from six to four dimensions.

، پژوهشگاه مظفر، محمدی محمدرضا

Entanglement in Lifshitz-type QFTs.

، پژوهشگاه مالباشی، علی

Entanglement in field space.

، پژوهشگاه ، وحیدی نیا محمدحسن

On complexity for f(R) and critical gravity.

، ترکیه بیلکنت، دانشگاه گورسز، متین

Construction of universal metrics.

بهشتی، شهید دانشگاه فارغبال، رضا

The stress tensor of BMS invariant field theories.

سوئیس، زوریخ، فدرال تکنولوژی انستیتو اُبالک، بالگویه

Berry phases of boundary gravitons.

سمنان، دانشگاه نوربخش، مریم سیده

Ultraspinning black holes at EVH limit and their 2d CFT
duals.

، پژوهشگاه صادقیان، سعیده

(A)dS3 in the near horizon of asymptotically de sitter solu-
tions.

، پژوهشگاه قدرتی، مهدیس

Phase transitions and entanglement entropy in
WAdS3/WCFT2.

لهستان، بروسالو، دانشگاه یانکووسکی، یاکوب

Dynamics, phase transitions, and holography.

لهستان، یاگییلونیان، دانشگاه اُوسوریو، وِلیز آلوارو

On the shape of things: From holography to elastica.

، ایتالیا پیزا، سوپریور نرمال دانشکدۀ سگنوتی، گوستو آ

Brane SUSY breaking: Old puzzles and some recent progress.

، پژوهشگاه سلطان پناهی، حسام

Real time dynamics and phase separation in a holographic
first order phase transition.

، الزهرا دانشگاه عباسی، مائده

Chiral effects in QCD plasma.

شریف، صنعتی دانشگاه عابدی، جاهد

Echoes from the abyss: Evidence for Planck-scale structure
at black hole horizons.

بلژیک، ،(UBL) بروکسل لیبرال دانشگاه بارنیش، گلن

BMS current algebra and central extension.

، پژوهشگاه افشار، حمیدرضا

Horizon fluff, semi-classical black hole microstates.

، ایتالیا میالن ـ بیکوکا، دانشگاه حسینی، مرتضی سید

Microstates of AdS black holes and supersymmetric localiza-
tion.

، پژوهشگاه اردهالی، اعرابی آرش

The four-dimensional Cardy formula and its violation
through an asymptotic Higgs mechanism.

• نجوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

لهستان، یاگییلونیان، فیزیک دانشگاه و انستیتو آرتیموسکی، میشل

Dark inflation.

، پژوهشگاه فیروزجائی، تقی زاده جواد

From theoretical black holes to cosmological black holes.

،(ICTP) تریست در نظری فیزیک بین المللی مرکز میربابایی، مهرداد
، ایتالیا

Productive interactions: Heavy particles, gravitational
waves, and non-Gaussianity.
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، پژوهشگاه گرجی، محمدعلی

Minimum length scale and quantum gravity phenomenology.

، پژوهشگاه اعرابی، حسام الدین

Integral field unit in astronomy.

، پژوهشگاه جزایری، صدرا

On adiabatic modes and violation of consistency relations in
cosmology.

آلمان، ـ فضای هوا مرکز صداقتی، الیار

Exoplanetary atmospheric detection with ground-based
transmission spectroscopy.

بهشتی، شهید دانشگاه موحد، صادق محمد سید

Looking for exotic features in cosmological stochastic fields.

، فرانسه مارسال، آیسک دانشگاه رحمانی، هادی

A circumgalactic study at intermediate redshifts.

• ایران نور چشمۀ طرح •

از ایران کاربری برنامۀ علمی کارگروه نشست چهارمین و سومین •
محل در ماه فروردین ٣٠ و ١۶ روزهای در ترتیب به آلبا آمایشگاه
نواقص رفع و بررسی نشست ها این هدف شد. برگزار پژوهشگاه
و بود آلبا آزمایشگاه در آزمایش برای پیشنهادی پژوهشی طرح های
توزیع داوران میان بود شده دریافت اسفندماه ٢٠ تا که طرح ۵٣ تعداد

شد.

«بلورنگاری آموزشی سمینار ماه فروردین ٢٨ روز •
دایاموند» نور چشمۀ در ١٢٣ باریکۀ خط معرفی و درشت مولکول ها
در شد. برگزار ١٢٣ باریکۀ خط ارشد دانشگر واگنر» «آرمین توسط

کردند. شرکت نفر سی حدود سمینار این

رانش آشکارسازهای با «آشـنــایـی آمــوزشـی سمیـنــار •
ملی مؤسسۀ پژوهشی مدیر واکی» «آندریا سخنرانی با سیلیکونی»
شرکت کننده نفر ۴٠ از بیش با اردیبهشت دوم در ایتالیا هسته ای فیزیک

شد. برگزار

فنی و علمی چشم اندازهای بین المللی «کارگاه برگزاری حاشیۀ در •
از گروهی ماه اردیبهشت دوم روز تهران، دانشگاه در «FAIR پروژۀ
چشمۀ توسعۀ و تحقیق آزمایشگاه های از پروژه آن اعزامی متخصصان
رویداد این پی در که گزارشی از بخشی در کردند. بازدید ایران نور
بخش شش سرگروه های با گفتگو در ...» است: آمده شده منتشر
رادیویی، بسامد الکترونی، تفنگ الکترومغناطیس، (خالء، گوناگون
طرح جوان متخصصان فنی توان تغذیه) منابع و باریکه مشخصه یابی

شمار با نزدیک ارتباط دارای طرح این بود. چشمگیر ایران نور چشمۀ
همکاری به آینده در که باالست فناوری با کوچک شرکت های از زیادی
پروژۀ بازدیدکنندگان انجامید». خواهد پروژه ساخت در آنها مستقیم
گرفتند قرار ایران نور چشمۀ در موجود توانایی تأثیر تحت بسیار FAIR

می کنند. پیش بینی پروژه این با همکاری برای را زیادی پتانسیل و

مجتبی همراه به ایران) نور چشمۀ طرح (مدیر رحیقی جواد •
علمی هیئت (اعضای شاکر حامد سید و خاکزاد، محسن محمدی،
و DESY نور چشمۀ از بازدید برای شتابگرها) و ذرات پژوهشکدۀ
اردیبهشت دهم تا هفتم از مجموعه آن با همکاری زمینه های فراهم سازی
طرح های زمینۀ در نیز سخنرانی هایی آنجا در و کردند سفر هامبورگ به

دادند. ارائه پژوهشگاه در اجرا دست در

تابش کاربردهای آموزشی «کارگاه ماه اردیبهشت ١١ روز در •
آلپ دانشگاه از بیات سام دکتر سخنرانی با پزشکی» در سنکروترونی

شد. برگزار پژوهشگاه در فرانسه

کاربران همایش نهمین ماه اردیبهشت ١۴ و ١٣ روزهای در •
قزوین آزاد دانشگاه رفیعی عالمۀ همایش های مرکز در ایران نور چشمۀ
ایرانی پژوهشگران دستاوردهای واپسین همایش این در شد. برگزار
پایه، علوم در سنکروترونی تابش کاربردهای زمینۀ در بین المللی و
و آشنایی برای مناسب فرصتی که شد ارائه پزشکی و مهندسی،
پژوهشگران و سنکروترونی نور چشمه های باتجربۀ کاربران میان گفتگو
نفر ٢٠٠ حضور با همایش این بود. کشور در بالقوۀ کاربران و
علمی سخنرانی ١۶ نیز و قروین استاندار سخنرانی با و شرکت کننده
سنکروترون تحقیقاتی پروژه های (هماهنگ کنندۀ کیشکینوا مایا توسط
آلبا ، اسپانیا)، سنکروترون علمی (مدیر آرندا میگل ایتالیا)، الترا  ،
سام سویا ، اسپانیا)، دانشگاه معدنی، شیمی (استاد پائز مانوز آدال
مجید آلپ ، فرانسه)، گرنوبل بیمارستان فیزیولوژی، (استاد بیات
دایاموند، سنکروترون ١٠٨ باریکۀ خط ارشد (دانشگر ابیانه کاظمیان
بیوفیزیک و بیوشیمی مؤسسۀ (استاد عربی سید عارفه انگلستان)،
صنعت و علم دانشگاه (استاد فرد صفری وحید تهران)، دانشگاه
(استاد میرزایی ایمان تبریز)، دانشگاه (استاد اصغری زاده سعید ایران)،
جعفری زاده، مرتضی (پژوهشگاه)، زمانی آتیه شریف)، صنعتی دانشگاه
انجام نور) چشمۀ طرح (دانشگران سلیمی احسان و قلعی، محمد

گرفت.

سزامی پروژۀ در ایران نمایندۀ و ایران نور چشمۀ طرح مدیر •
کرد. شرکت اردن در سزامی آزمایشگاه اول فاز کار آغاز مراسم در
آژانس رئیس سزامی، شورای رئیس اردن، پادشاه حضور با مراسم این
سفیر ارویا، کمیسیون رئیس یونسکو، رئیس اتمی، انرژی بین المللی

شد. برگزار منطقه ای مقامات دیگر و ایران

نور چشمۀ شتابگرهای فیزیک (سرگروه بارتولینی» «ریکاردو •
عنوان به شتابگرها) فیزیک برای آدامز جان مؤسسۀ استاد دایاموند،
خرداد ٢١ تا ١٩ روزهای در ایران نور چشمۀ فنی مشاوران کمیتۀ رئیس
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ایران نور چشمۀ کاربران همایش نهمین در شرکت کنندگان از جمعی

گروه های با تخصصی نشست های در و داشت حضور طرح این محل در
شتابگر پایۀ طراحی به مربوط مدارک آخرین بررسی و بحث به فنی،

پرداخت. ایران نور چشمۀ

کاربردهای و ایران نور چشمۀ با «آشنایی سمینار خرداد ٣٠ روز در •
چشمۀ طرح (مدیر رحیقی جواد سخنرانی با شاهرود دانشگاه در آن»
گروه (دانشگر صادقی پناه آرش و (پژوهشگاه) زمانی آتیه ایران)، نور

شد. برگزار رادیویی) بسامد

• چگال مادۀ ملی آزمایشگاه •

هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه یعقوبی، نرگس

نوری. میکروسکوپ

، پژوهشگاه طاهری، محمدرضا سید

.(٣ ،٢ ،١) باال تفکیک توان با نوری میکروسکوپ های

، پژوهشگاه ، ترک زاده محمدمهدی

.(٢ ،١) (SEM) روبشی الکترونی میکروسکوپ های

، پژوهشگاه ابوطالبی، حامد سید

الکترونی میکروسکوپ های وسیلۀ به انداز ه گیری در خطا ایجاد عوامل
.(SEM Error Sources) روبشی

تکمیل و تصحیح

بخش در ،(٩۵ زمستان ،٨٣ (شمارۀ اخبار پیشین شمارۀ در .١
از ٩ سطر دوم، ستون ،٣٠ صفحۀ پروژه ها»، و «پژوهشگران
«مهدی صورت به شناختی علوم پژوهشکدۀ رئیس نام پایین،
زارعی» «مجتبی باید و است اشتباه که بود شده چاپ زارعی»

باشد.
نانو علوم پژوهشکدۀ به مربوط قسمت در بخش همان در .٢
اضافه زیر، شرح به پژوهشکده، این دانشجویان نام های باید

شود:

دانشجویان •

شوره گویی، اسمعیل زاده مجید
تکیه، طاهره

ثانی، رضائی مجتبی سید
رفیعی الحسینی، ندا

عباسی، ساالر
زرگر، علوی آزاده

شهرکی، علیدوستی محمد
فالح، زهره

بارزیلی. لطف اله زاده شیوا

٣٢| | ٨۴ پیاپی شمارۀ | ١٣٩۶ بهار








