




زیستی علوم مرزهای همایش نخستین

و می شود برگزار خارج مقیم ایرانی برجستۀ دانشوران از زیادی عدۀ شرکت با گرفته نام «... مرزهای «همایش های که علمی همایش های رشتۀ

بود ریاضی» علوم مرزهای «همایش  نوع، این از همایش اولین می سازد. برقرار کشور داخل علمی جامعۀ و ایرانیان از گروه این بین ارتباطی پلی

کارشناسی دورۀ آن، سخنرانان اغلب و شد برگزار شریف صنعتی دانشگاه در شهشهانی سیاوش دکتر هفتادسالگی مناسبت به ١٣٩١ سال در که

کنند: تکرار ساله همه را برنامه این گرفتند تصمیم زیر هدف های حول نظر اتفاق با همایش آن کنندگان برگزار بودند. گذرانده دانشگاه آن در را

تحصیالت دانشجویان ویژه به کشور ریاضی جامعۀ آشنایی • خارج، و داخل در ایرانی ریاضیدانان جامعۀ بین مؤثر ارتباط برای محفلی ایجاد •

در باال استانداردهای با علمی سخنرانی های ارائۀ • مشترک، پژوهشی پروژه های تعریف برای فرصتی ایجاد • ریاضی، علوم مرزهای با تکمیلی

تصور کشور برای معتبری مجلۀ آن دورنمای در ایرانی، که مطرح ریاضیدانان از معتبر مقاالت از مجموعه ای انتشار • ریاضی، دانش مرزهای

ایرانی. برجستۀ ریاضیدانان جذب برای معتبر علمی کانون یک تشکیل • می شود،

نتایج و شده برگزار بنیادی، دانش های پژوهشگاه و شریف صنعتی دانشگاه در تناوب به ساله، همه سال آن از ریاضی» علوم مرزهای «همایش

است. داشته پرباری

با زیستی» علوم مرزهای «همایش عنوان با مهمی کنفرانس و نهاد گام راه این در نیز زیستی علوم پژوهشکدۀ خوشبختانه (١٣٩۶) امسال از

و داخل در ایرانی زیست شناسان جامعۀ پیوند همایش ها گونه این برگزاری کرد. برگزار خارج مقیم ایرانی نخبۀ پژوهشگران از جمعی شرکت

میان از را زبانی سد سخنرانان بودن ایرانی ضمناً می دهد. گسترش را آنها بین پژوهشی و علمی تعامالت امکان و می سازد استوار را خارج

زیستی»، علوم مرزهای «همایش امیدواریم می کند. آسان تر را سخنرانان و شرکت کنندگان بین نظر تبادل و بحث و پاسخ و پرسش و بر می دارد

باشد. داشته استمرار و تداوم ریاضی» علوم مرزهای «همایش همچون

هم اندیشی ضرورت دربارۀ
دانش مرزهای در

کالیراد عطا
زیستی علوم پژوهشکدۀ

ارزشمند ابزارهایی به تصادف حسب بر بادی پمپ و ریسندگی «ماشین
ندرت به که می آفریند ظریف تری اسباب های طبیعی علوم شده اند. بدل

بدل ثروت تولید ابزارهای به مستقیماً که چرا می گیرند قرار التفات مورد
با مترادف را طبیعی علوم در پیشرفت کوران قبیلۀ رهبران نمی گردند.
عقیده این نمی انگارند. انسان لذت و مادی منابع بهبود از بیش چیزی

عقل اند.» و واقعیت با تضاد در آن نظایر و

طبیعی علوم پیشرفت سودمندی باب در هاکسلی، تامس

روح با مواجهه در او دغدغۀ از است انعکاسی هاکسلی اندیشۀ
بهره مند علم زمینی مائده های از مغرب زمین که دورانی خویش، زمانۀ
و کارکردگرایانه منظری از تنها اندیشمندان از بسیاری ولی می شد

در آشکار گره های گشودن برای ابزاری مثابۀ به علم به فایده جویانه
ارزشمند خود خودی به را علم ورزی و می نگریستند مختلف حوزه های
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تاریخچۀ علم نفس خاطر به علم سودمندی به ناباوری نمی انگاشتند.
رومانتیکی اندیشمندان از که دارد مغرب زمین تفکر تاریخ در درازی
دوم نیمۀ در و شد آغاز (١٧٨٨-١٧٣٠) گئورگ هامان یوهان چون
در علم به کارکردگرایانه نگاه یافت. هواخواه پیش از بیش بیستم قرن
به اخیر سال های در رویکردی چنین چراکه است اهمیت حائز ما کشور

است. شده  بدل ایران در علم حوزۀ در پیش فرضی

در مسئله محوری لزوم بر روزافزون کید تأ ما، روزگار عجایب از
علم ورزی غایت عنوان به فایده مندی بر کید تأ و علمی پژوهش های حوزۀ
نگاهی در اما می نمایند، درست ظاهر در گرچه کیداتی تأ چنین است.
با علم ورزی آتش زیرا است؛ علمی روش طبیعی جهت خالف دقیق تر
این پرورش و کاشت از پس فقط و می شود برافروخته انسان کنجکاوی
رویکردی چنین داشت. را آن ثمره های انتظار می توان که است درخت
درنظر بدون پژوهشی، مقاالت کمی رشد به پژوهشی، حوزه های در

است. انجامیده علم تولید مثابۀ به آنها، علمی ارزش گرفتن

می توان علم به کارکردگرایانه رویکرد گسترش برای چند دالیلی
برای راه حل یافتن اشتهای و فناوری با علم مفهوم درآمیختن برشمرد.
رویکردی چنین اما دالیل اند. این از کوتاه مدت در پیش رو پرسش های
علمی پیشرفت بررسی در داد. نسبت تاریخی فراموشی به باید بیشتر را
می شود، کید تأ فضا به اسپوتنیک پرتاب لحظۀ بر همواره متحده ایاالت

را فناوری در پس افتادگی اش متحده ایاالت که روزی ،١٩۵٧ اکتبر ۴
و آموزش در فراوان سرمایه گذاری به آن جبران منظور به و کرد درک
علوم ملی کادمی آ که رویکردی آورد، روی پایه علوم حوزۀ در پژوهش

می خواند. فناوری و علم به عمیق تعهدی را آن متحده ایاالت

می پردازد مسئله ای به است آشکار که همان گونه دانش» «مرزهای لفظ
جنبه هایی درک برای آن فهم و رفته فرو ابهام از پرده ای در همچنان که
ایده های تولید معنای به علم ورزی برای است. ضروری علم از اساسی
دستور و بخشنامه به نیازی علمی، پدیده های لبۀ بر حرکت و علمی
اول، قدم نیست. کشور در علمی مقاالت تولید رایج شیوۀ بهبود برای
پویا مجموعه ای است: آن واقعی صورت به علمی جامعۀ شکل گیری
ایده های نقادانه که کهنه کار استادان تا نوپا دانشجویان از علم ورزان، از
این در معیارشان و متر یگانه علمی روش و کرده بررسی را یکدیگر
ایده های تولید به خود خودی به جامعه ای چنین شکل گیری باشد. بررسی
پیش مدت ها آن اعضای زیرا می شود، منجر بدیع تر پژوهش های و بهتر
ایده هایی تنها و گرفته انتقاد باد به را آنان پژوهش ها، و ایده ها انتشار از

می رسند. انتشار مرحلۀ به کنند عبور سختی صافی چنین از که

حوزۀ در علم ورزان هم اندیشی منظور به بستری کردن مهیا ضرورت
این به همایشی برگزاری ایدۀ که بود جرقه ای حرفه ای، زیست شناسی

کرد. شعله ور زیستی علوم پژوهشکدۀ ارکان ذهن در را منظور
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پایین) به باال از و چپ به راست (از سخنرانی  ترتیب به همایش سخنرانان

همایش گزارش •

انجام منظور به بنیادی دانش های پژوهشگاه زیستی علوم پژوهشکدۀ
پرسش های باب در و زیستی علوم حوزۀ در بین رشته ای پژوهش های
آشنایی منظور به همایشی برگزاری بنابراین، آمد. پدید زیستی بنیادین
علوم مرزهای در پژوهش ها جدیدترین با دانشجویان و پژوهشگران
اصلی ویژگی دو می بایست همایشی چنین می نمود. ضروری زیستی
از داخلی، برجستۀ پژوهشگران بر عالوه نخست، باشد. داشته

خارجی دانشگاه های و پژوهشی مراکز در که ایرانی برجستۀ پژوهشگران
شیوه ای به همایش اینکه، دوم شود. استفاده می پردازند فعالیت به
دانشجویان و پژوهشگران میان در علمی بحث امکان که شود داده ترتیب

غیرمقیم، ایرانی برجستۀ پژوهشگران از دعوت باشد. ممکن آن طی در
بردن میان از با را همایش شرکت کنندگان همۀ میان علمی بحث امکان

می کند. آسان تر زبانی سد

مقاصد تحقق منظور به زیستی علوم مرزهای همایش نخستین
پژوهشکدۀ محل در ماه، دی هفتم تا چهارم از روز، چهار طی فوق
و یافته ها پژوهشگر بیست مدت، این در شد. برگزار زیستی علوم
مراکز از آنها از تن هفت که دادند قرار بحث مورد را خود پژوهش های
همراه به سخنرانان کامل (فهرست بودند ایران دانشگاهی و پژوهشی
http://biofrontiers.ipm.ir وبگاه روی آنها سخنرانی موضوع

است.) دسترس در
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بلندتری گام های با نخستین کوچکِ گام این است امیدوار پژوهشکده
شود. دنبال زیستی پژوهش های برای بسترسازی جهت در آینده در

همایش برنامه های

علی سخنرانی با زیستی علوم مرزهای همایش اولین نخست روز
شبکه های آماری بررسی به که شد آغاز واشنگتن دانشگاه از شجاعی
الیدنِ دانشگاه از مشاغی علیرضا سپس داشت. اختصاص زیستی
پرداخت. مولکولی سطح در پروتئین تاخوردگی فرایند بررسی به هلند
(MIT) وایتهد مؤسسه از رشیدیان محمد ابتدا نخست، روز عصر در
و کرد سخنرانی سرطان درمان ایمنی شناختی روش های دربارۀ آمریکا
الهه سپس نمود. تشریح را رویکرد این در پیش رو چالش های و امیدها
ژنتیک حوزۀ چهره های برجسته ترین از و تهران دانشگاه استاد الهی،
خود آزمایشگاه اخیر سال های دستاوردهای بیان به ایران در مولکولی
این مولکولی علل مطالعۀ و ایران در ژنتیکی بیماری های با رابطه در

پرداخت. بیماری ها

فیزیک پژوهشکدۀ از ناجی علی سخنرانی با همایش روز دومین
موجودات حرکت فیزیکی مطالعۀ چگونگی دربارۀ که شد آغاز پژوهشگاه
دانشکدۀ از شفیعی هادی بعدی، سخنرانی در بود. مایعات در زنده
رؤيای تحقق برای نوین روش های به آمریکا هارواردِ دانشگاه پزشکی
دانشگاه از رسولی ها، حاجی ایمان سپس پرداخت. فردی پزشکی
قرار بررسی مورد را ژنگان توالی یابی برای نو روش های آمریکا، لکورن
سان فرانسیسکوی در کالیفرنیا دانشگاه از شوکت، کیوان آنگاه داد.
یافتن باب در سرطان، درمان حوزۀ در بنام دانشمندان از و آمریکا
گفت. سخن عصبی زوال بیماریهای و سرطان برای درمانی مقدس جام
در کانادا مک گیل دانشگاه از صلواتی رضا سخنرانی با دوم روز برنامۀ
پایان به توالی ها این اساس بر دارو یافتن و ژنگان توالی یابی خصوص

رسید.

دانشگاه از صنعتی نژاد امیر سخنرانی با همایش سوم روز برنامۀ
روش های و تومورها ریزمحیط باب در که شد آغاز کانادا کَلگریِ

سپس، بود. ریزمحیط ها این بررسی برای آزمایشگاهی و محاسباتی
و عمیق یادگیری دربارۀ بحث به کانادا واترلوی دانشگاه از قدسی علی
عابِدپور، نیما آنگاه پرداخت. محاسباتی زیست شناسی در آن سودمندی
تکامل مطالعۀ چگونگی آلمان، کلن دانشگاه در پسادکتری پژوهشگر
چنگیز سخنرانی با سوم روز عصر قرارداد. بحث مورد را کلونی
پژوهشگاه زیستی علوم پژوهشکدۀ و بهشتی شهید دانشگاه از اصالحچی
با و شد آغاز متابولیکی شبکه های در زیرشبکه ها یافتن خصوص در
زیست فناوری، و ژنتیک ملی پژوهشگاه از سهیلی سهیال زهرا سخنرانی
در یافت. ادامه چشمی بیماری های در درمان ژنی پیشرفت های باب در
طریق از کانادا، واترلوی دانشگاه از کهندل محمد سوم، روز پایان
و سرطان درمان در موجود دشواری های دربارۀ تصویری کنفرانس

گفت. سخن محاسباتی رویکردهای

سخنرانی با زیستی، علوم مرزهای همایش نخستین پایانی روز
سامانه های مورد در سرتارا شرکت و منچستر دانشگاه از رستمی امین
آغاز نو داروی های طراحی برای فیزیولوژیک روش های و دارویی کمی
بوم شناسی دربارۀ آمریکا بوستونِ کالج از مؤمنی بابک سپس شد.
صادقی، مهدی آنگاه کرد. سخنرانی زیستی جوامع مطالعۀ برای سنتزی
عضو و بنیادی دانش های پژوهشگاه زیستی علوم پژوهشکدۀ ریاست
فرایندهای نقش زیست فناوری، و ژنتیک ملی پژوهشگاه علمی هئیت
اولین کرد. تشریح حضار برای را زنده موجودات عملکرد در تصادفی
نفش باب در پاستور انستیتو از سادات داور توسط عصر سخنرانی

شد. ایراد اپی ژنتیکی دگرگونی های در بدن در موجود ریزاندامگان

گنج تابش محمد سخنرانی با زیستی علوم مرزهای همایش نخستین
دشواری های و (RNA) رنا دوم ساختار خصوص در تهران، دانشگاه از

رسید. پایان به ساختارها این پیش بینی و تحلیل در محاسباتی
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منصوری رضا هفتادسالگی

چهره های از شریف، صنعتی دانشگاه فیزیک استاد منصوری، دکتر است. منصوری رضا زادروز هفتادهمین ١٣٩۶ دی ماه هفدهم روز

متنوعی بسیار حیطه های او تأثیرگذاری و فعالیت قلمرو است. بوده اخیر سال چهل طی ایران علمی اجتماع در مؤثر بسیار و برجسته

پژوهشگران هدایت کیهان شناسی، و نسبیت نظریۀ در ارزشمند پژوهش های برشمرد: چنین را آنها می توان اجماال که می گیرد بر در را

علمی جریان در مشارکت به ایرانی پژوهشگران تشویق علمی، مجامع و تشکل ها سازماندهی پژوهشی، گروه های تشکیل در جوان

مؤسسات با ایران علمی نهادهای و دانشوران همکاری نیز و بین المللی معتبر نشریات در پژوهشی مقاالت انتشار طریق از جهانی

موقعیت ارتقای و علمی واژه گزینی هدایت به کمک فارسی، زبان به ارزشمند علمی مجالت مدیریت و تأسیس جهان، معتبر علمی

طریق ارائۀ و ایران علمی وضعیت تحلیل برای بسیار مقاالت و کتاب ها انتشار و سخنرانی ها ایراد علم، زبان جایگاه به فارسی زبان

کشور. در علم پیشبرد مورد در

بنیادی دانش های پژوهشگاه با نجوم پژوهشکدۀ رئیس اولین و ملی رصدخانۀ طرح مسئول اولین عنوان به سال ها منصوری دکتر

است. شده منصوب پژوهشگاه پیشکسوتان مجموعۀ در عضویت به ١٣٩۶ سال از و داشته همکاری

او. سالگی هفتاد مناسبت به منصوری، رضا کاریِ و علمی کارنامۀ دربارۀ است مطالبی شامل پیش رو صفحات

پژوهشی کارنامۀ بر کوتاهی مرور
منصــوری رضــا

مشحون بهرام
نجوم پژوهشکدۀ

در وین دانشگاه از فیزیک در را خود دکتری مدرک منصوری رضا
و نسبیت نظریۀ در ممتازی کارنامۀ او گرفت. ١٣۵١ سال در اتریش
دکتر عمدۀ علمی دستاوردهای از بعضی اینجا در دارد. گرانشی فیزیک

می دهم. شرح اختصار به را منصوری

خاص. نسبیت آزمون برای سکسل ـ منصوری نظریۀ الف)
R.U.) سکسل همکاری با مقاله سه منصوری رضا ،١٩٧٧ سال در
General Relativity) گرانش و عام نسبیت مجلۀ در (Sexl
چارچوب یک مقاله ها، این در داد. انتشار (and Gravitation
آزمودن منظور به که آزمایش هایی نتایج نظری تحلیل برای عام ریاضی
ـ منصوری نظریۀ بود. شده ارائه می شوند، انجام خاص نسبیت نظریۀ
آزمایش ها توافق میزان می توانند که است پارامترهایی شامل سکسل
،١٩۴٩ در دهند. نشان نسبیت نظریۀ سینماتیک موضوع اصول با را
با موضوع اصل سنجش دربارۀ (H.P. Robertson) رابرتسون
ـ منصوری نظریۀ ولی، بود. کرده بحث خاص نسبیت در مشاهده
می کند. ارائه کلی تری چارچوب و است رابرتسون کار از فراتر سکسل
است. درآمده فیزیک اصلی جریان از جزئی صورت به اکنون نظریه این
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١٩٧٧ در که مقاله ای در منصوری رضا منصوری. قضیۀ ب)
رسید، چاپ به پوانکاره هانری مؤسسۀ (Annals) آنالز نشریۀ در
جواب تنها آن، طبق که کرد ثـابت عــام نسبیت دربـارۀ قضیـه ای
کاملی شارۀ با متناظر درونی (Schwarzschild) شوارتس شیلد
حالت معادلۀ یک تابع و دارد کروی متقارن و بی برش حرکتی که
از متعددی تعمیم های است. فشار از عاری فریدمن جواب است،
استاندارد مدل های برای یکتایی قضیۀ یک به منجر منصوری قضیۀ
با که شده اند فضایی لحاظ از همسانگرد و همگن کیهان شناختی
توصیف (FLRW) واکر ـ رابرتسون ـ لومتر ـ فریدمن فضازمان های
از انحراف ها که می شود نتیجه یکتایی، قضیۀ این از می شوند.
اختاللی مدل یک وسیلۀ به می توان را فضایی همسانگردی و همگنی
مشاهداتی پیامدهای می توان به خصوص کرد. توصیف عالم FLRWاز
این که می شود معلوم کرد. تعیین را ممکن بزرگ مقیاس ناهمگنی های
با می توان را تاریک انرژی یعنی است، مربوط کیهانی شتاب با نتیجه
منصوری اخیر، سال های در عالوه، به کرد. شبیه سازی فضا ناهمگنی
داشته اند. سهم ناهمگن کیهان شناسی مدل های مطالعۀ در همکارانش و

منصوری رضا که گرانشی فیزیک از دیگری مباحث پ)
سیاهچاله های از: عبارت اند داشته آنها در دستــاوردهایی
سـاختار تشکیل شامه ای، کیهان شناخت کیهان شناختی،
در (domain wall) حوزه» «دیوارۀ دینامیک و کیهــان شناختی،

عام. نسبیت

دانشگاه در را دکتری رسالۀ ده هدایت همچنین منصوری رضا
است. داشته عهده به شریف صنعتی

هفتادمین شادمانگی به
صاحبکار یک تولد سالگرد

بهاری محمدرضا
عضو و علمی ویراستار

فرهنگستان واژه گزینی شورای

خبری مشق و درس از دانشگاه در است. شمسی هجری ١٣۵٩ سال
کنید پیدا کاری خودتان گفته اند است. برقرار ماهانه مواجب اما نیست
زیرکانه عده ای باشد. حالل می گیرید که حقوقی تا بدهید طرحی یا
ساده لوحانه کسانی می آورند؛ نیاز» «اعالم آشنایشان مؤسسات از

تشنۀ کویر به را فارس خلیج و خزر دریای آب که می شوند داوطلب
همین در حاضرند که می کنند اعالم جهادگرانه گروهی و برسانند؛ لوت
بازدهی شان که بسازند و کنند طراحی ماشین آالتی خودمان عزیز مملکت
خارجی مشابه تمام شدۀ قیمت یک هفتادم تولیدشان هزینۀ و هفتادبرابر
همۀ مثل من، اما ندارد!) که مالیات دیگر، است (برآورد باشد آنها
ترجمۀ کار به ندارند، را تهور حوصلۀ و مخاطره حالِ که همکارانی
تألیف «کمیتۀ به می فرستند را ترجمه ها نمونۀ می دهم. رضایت کتاب
نشر «مرکز بشود است قرار آینده در (که درسی» کتاب های ترجمۀ و

دانشگاهی»).

من که می دهد اطالع دانشکده منشی خانم بعد، هفتۀ سه دو
خیابان در نشر مرکز ساختمان بروم ظهر از قبل روز یک باید بی زحمت
که بزرگی اتاق به می کنند راهنمایی ام می روم. دارند. کارم گفته اند وزرا؛
نوشته اند درش روی و گذاشته اند فلزی صندلی و میز دست چند تویش
خودم سال و سن به آقایی میزها از یکی پشت فیزیک». تخصصی «گروه
بیک خودکار سری یک  که دوجیبی پیرهن که است عجیب ولی نشسته،
هیچ ــ ندارد تن به باشد زده بیرون چپش جیبِ از مختف رنگ های به
لبخند به وفور حتی نیست، هم طلبکار و عبوس هم. تعهد از نشانی
دانشگاهی کتاب های به که شده ایم جمع اینجا «ما می گوید می زند.
برایتان خودمان اگر البته ــ که دارید میل هم شما آیا بدهیم؛ سروسامان
بنشینید میزها این از یکی پشت اینجا، بیایید مدتی ــ بگیریم مأموریت
خیلی خودم کارِ محیط است؛ خدایم از راستش کنید؟» کمکمان موقتاً و
می گویم: نباشم سهل الوصول زیاد آنکه برای اما است، دوست نداشتنی

نیستم!» «بی میل

به آزاد سقوط آغاز است، منصوری رضا آقای با آشنایی ام آغاز این
مدادپاک کن، و دیکشنری و مداد با ُاخت شدن آغاز ویرایش، دلگیر ورطۀ
کشیده طول سال چهل فعال ولی باشد موقت بود قرار که دوره ای آغاز
به رفتن و راست راه به بازگشت حسرت در آزگار سالِ چهل ــ است
مردم نوشته های در مداخله مستلزم آن از نان خوردن که درستی کار دنبال

نباشد. آنها با مجادله و

وظایف ایفای بر عالوه منصوری، دکتر سال چهل این در اما
هم دیگری متعدد فرهنگی و علمی عرصه های در دانشگاهی اش،
و کتاب و مجله نشر امور در که دوره هایی در من است. کرده فعالیت
شاهد نزدیک از داشته ام همکاری او با علمی پروژه های مستندسازی
نشریات مستمر انتشار و تأسیس در جمله از ــ بوده ام تالش هایش بعضی
انجمن احیای ، نجوم مجلۀ و فیزیک مجلۀ مثل آبرومندی علمی
و تجهیز منظور به واژه گزینی آن، ساالنۀ کنفرانس های برپایی و فیزیک
و پژوهش و علمی، مدیریت های علم، بیان برای فارسی زبان تقویت
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کارها، این با اجتماعی. و علمی توسعۀ مسائل و موضوعات در تألیف
جامعۀ خصوص به و کشور علمی جامعۀ تحوالت در او که نمی کنم تردید

است. داشته مؤثری سهم اخیر دهۀ چند در ایران فیزیک

و (نسبیت کیهان شناسی به مربوط مقوالت در منصوری استاد
صالحیت در آنها توصیف که داشته ماندگاری پژوهش های گرانش)
این از مختصری شرح اخبار، شمارۀ همین [در اوست همتای دانشگران
طوالیی ید است]. آمده باغرام دکتر و مشحون دکتر قلم به پژوهش ها
در صرفه جویی محض که، دارد فرهنگی بدیع پروژه های تعریف در هم
او که بگویم برایتان می خواهم فقط نمی پردازم. آن به منقبت، و مدح
که دارد خصوصیاتی چه ــ صاحبکار بگویم بهتر یا ــ همکار مقام در
گرانش میدان قید در سال چهل هم را کم حوصله آدم های حتی می تواند

دارد! نگه خودش

ذاتی چقدرش نمی دانم واقعاً که دارد جالب خصلتِ چند منصوری
از برخوردار حال هر در بگویم می توانم اما اکتسابی، حد چه تا و است
داد: کاهش اصلی موهبت دو به را آنها می شود که است «موهبت »هایی
او می شود موجب که است همان اولی «واقع بینی». و ذهن» انضباط»
گوناگونی جنبی کارهای برای مدام علمی اش فعالیت های پابه پای بتواند
در حضور و مصاحبه، سخنرانی، مشاوره، جلسات، در شرکت مثل
به نحو بهترین به را اوقاتش و بریزد برنامه مجازی و حقیقی رسانه های
می کنم گمان گاهی متناهی، زمان های در مشغله همه این با بگیرد. کار
غیرنسبیتی اش نوع (از زمان اتساع نوعی از غبطه برانگیزی نحو به او که

است. برخوردار البته)

هیجاناتِ و احساسات کردن مهار توانایی منظورم «واقع بینی» از
به شاید و است، واقع بین منصوری است. واقعیات بر تکیه و مفرط
«عدم هم اجتماعی و فرهنگی زندگی در که دارد اعتقاد دلیل همین
(یک دنده نیست متعصب عقایدش در بنابراین، است. حاکم قطعیت»
یا خوشحال چشمگیری نحو به او که می افتد اتفاق به ندرت چرا!). اما

امیدوار آینده به غریبی نحو به همیشه اما باشد، دلخور بارزی نحو به
است.

داشته، اجتماعی و علمی توسعه نیافتگی مقولۀ در که تأمالتی در او
چند اخیر سال پانصد طی در ما که است معتقد و کرده تعریف مراحلی
و گذاشته سر پشت را خودیافت) و بهت زدگی، (نادیده انگاری، مرحله
الهی و بشوید خوشحال می آیید تا اما رسیده ایم، گاهی آ مرحلۀ به حاال
از گاهی آ گاهی، آ از مقصودش که می کند اضافه بالفاصله بگویید شکر
مطالعاتش در منصوری است! مدرن دنیای از وحشتناک عقب ماندگی
دوران از (پس اسالمی جوامع افول تقصیر که رسیده نتیجه این به
و آنهاست، خردگریزی و نظامیه ها گردن به زیادی حدود تا شکوفایی)
هست. هم اندیشه ساز نهادهای کل برای استعاره ای «نظامیه» این البد
مرتبۀ از اختالف حساب های مثل فجایعی که نیست معلوم حال هر در
دو بخر «یکی دانشگاهی رساله های مثل پدیده هایی و سیزده، توان به ده

نه. یا گذاشت نظامیه ها حساب به می شود هم را ببر» تا

مخاطبان مجازی رسانه های در منصوری رضا دکتر نوشته های
نظرهایش به دانشجویان به خصوص و دارد بسیاری خوانندگان و
عمومـاً ما دانشگاهی جوانـان اسـت: معلـوم هـم علتـش عالقه مندند.

خردگرایی اند. شیفتـۀ

باد. مستدام خردگرایی اش و تولدش، سالروز باشد مبارک ها

باغرام شانت
و فیزیک پژوهشکدۀ

شریف صنعتی دانشگاه

و بشکافیم سقف را فلک
دراندازیم نو طرحی

فرهنگی و علمی زندگی از گرته برداری
او به تقدیم منصوری: رضا

شریف، صنعتی دانشگاه خورشیدی، هفتاد دهۀ نیمۀ •
فیزیک دانشکدۀ

به گذرتان اگر بعدازظهر یکشنبه هر خورشیدی، هفتاد دهۀ نیمۀ در
آنجا می افتاد، شریف صنعتی دانشگاه فیزیک دانشکدۀ سمینار اتاق
بحث و سمینار دانشجویان از گروهی با که می دیدید را منصوری رضا
ساختار تشکیل کتاب که بود سال ها همان در دارند. گفت وگو و
و بودند کرده انتخاب را معروف، گرانش کار و کیهان شناس ، پادمانابان

٧ ١٣٩۶ |زمستان ٨٧ پیاپی شمارۀ | |



در دیگران به و می خواند را کتاب این از بخشی دانشجویان از یک هر
چندان نه اول نگاه در شاید تصویر این می داد ! درس منصوری حضور
از بعد جمع های و جمع این تشکیل بی شک ولی بیاید، هیجان انگیز
در تحقیقاتی گروه های شکل گیری فرایندهای درخشان ترین از یکی آن
نوین. ایران در آن به پرداختن و مدرن علم فهم برای گروه هایی بود، ایران

ایران علم در تأثیرگذاری و موفق افراد بعدها جمع این اعضای
و کیهـان شنـاس راهــوار سهــراب از بـردن نـام شاید شدند. جهان و
و شریف دانشگاه فیزیک دانشکدۀ فعلی رئیس و پیشرو اخترفیزیکدان
نظری فیزیک مؤسسۀ در معروف و موفق کیهان شناس افشردی نیایش

باشد. کافی جمع این از کانادا پریمیتر

چه اگر تحقیقاتی، گروه یک فعالیت شروع داستان داستان، این
پیدا یک درجۀ افراد علمی حال شرح در توجهی درخور انعکاس گاهی
است. تأثیرگذار افراد علمی فعالیت های مهم ترین از یکی اما نمی کند،
و بحث دادن ها، سمینار و خواندن ها شدن ها، جمع هم دور استمرار
مدرن علم پیشرفت و شکل گیری ارکان از یکدیگر با ارتباط و گفت وگو
منسجم گروه های تشکیل نتیجه اش بعد سال ها که بود تداوم این است.
پایه گذار خود گروه ها این از فارغ التحصیالنی شد. ایران در تحقیقاتی

شدند. خارج و کشور دانشگاه های و مؤسسات در علمی گروه های

که باشد یادشان گرانش و کیهان دوستداران کوچک گروه این شاید
در منصوری همت به ایران تخصصی و علمی مدرسه های اولین از یکی
دعوت دانشمندانی پیش سال بیست حدود شد. برگزار هفتاد دهۀ اواخر
با تاریک مادۀ و گرانشی، همگرایی کیهان، زمینۀ تابش دربارۀ که شدند
عنوان به کیهان شناسی با ما جدی برخورد اولین این بزنند. حرف ما
که بود ١٣٧٩ سال در و زمان همین در بود. مدرن علم از شاخه ای
کیهان شناسی ملی همایش های همکارانش و منصوری رضا کوشش به
مشترک صورت به بعدها و شریف صنعتی دانشگاه در ابتدا گرانش و
شهید دانشگاه و تهران، دانشگاه شریف، صنعتی دانشگاه همکاری با
چندان نه کیفیت با و کوچک ابتدا، در که همایش هایی شد، آغاز بهشتی
صنعتی دانشگاه در گذشته بهمن ماه همین ولی بود کم هیجان و مناسب
علمی جامعۀ امروز بودیم. آن برگزاری دورۀ هجدهمین شاهد اصفهان
این کمی و کیفی رشد که باشد گواه می تواند خود کیهان شناسی و گرانش
پژوهش برای هنوز که می دانیم اگرچه است، بوده چشمگیر بسیار رویداد

است. پیش در طوالنی راه علم مرز در برداشتن گام و یک درجۀ

رضا می توانیم می آید، ادامه در آنچه و فعالیت ها این به توجه با
دکتری که را، شریف صنعتی دانشگاه فیزیک دانشکدۀ استاد منصوری
جایزۀ برندۀ و کرده اخذ ١٣۵١ سال در وین دانشگاه از را فیزیک
یکی است، توسعه حال در کشورهای در علم پیش برد برای عبدالسالم

بنامیم. ایران در مدرن علم چهره های تأثیرگذارترین از

ایران در مدرن علم مفهوم •

مفهوم دربارۀ که ماست زمانۀ اندیشمندان معدود از منصوری رضا استاد
فرهنگی و اجتماعی جنبه های با ارتباطش و آن مدرن شکل به علم
مدرن، علم فهم است. نوشته مقاله و کتاب و اندیشیده جدید جامعۀ
دغدغه های از علمی اجتماع و دانشگاه مفهوم و آن، کارکرد چگونگی
ایران تاریخ تصویر و قاب در که اندیشه ها این است. منصوری فکری
در است. روشنگرانه بسیار است درآمده مدرن علم تاریخ همچنین و
خود به را آینده به نگاه سوی و سمت وی اندیشه های که راستاست همین
کرده ایران علمی سیاستگذاران از یکی به تبدیل را منصوری و گرفته
،(١٣٧٣ یونسکو، (انتشارات ایران علمی توسعۀ کتاب های است.
(نشر ٢١/١۵ قرن در ایران ،(١٣٨٩ دیبا، (نشر ایران در علم معماری
ایران علمی آیندۀ دربارۀ او نوشته های از نمونه ای (١٣٩٠ اطالعات،

است.

این و خوش بین هم و است واقع بین هم منصوری نوشته ها این در
از را سطرها این است. روشنگر اندیشمند یک مشخصات جزو دو هر

می آوریم: ٢١/١۵ قرن در ایران

به گاهی آ است، کرده شروع را گاهی آ دورۀ ایران «اکنون
و مدرن دوران پیچیدگی به گاهی آ تاریخی، وحشتناک عقب ماندگی
که همان طور عقب ماندگی. این رفع برای برنامه ریزی لزوم به گاهی آ
گاهی آ این که نیست معنی این به گزاره این نوشتم، ١۴٢٧ ایران در
است. رایج سطوح تمام در ما مردم و متخصصان و سیاستمداران میان

خیر !...»

نوشتاری فرهنگ به خدمت فیزیک: مجلۀ و نجوم مجلۀ •

ویترین در و روزنامه فروشی دکه های روی ماه هر که است سال ٢٧
مجلۀ اولین ماهنامۀ این می بینید. را نجوم مجلۀ ماهنامۀ کتابفروشی ها
اثرگذاری نمونه های از یکی این و است عام مخاطب برای ایران نجومی
عنوان به منصوری است. جامعه علمی فرهنگ در منصوری رضا
برنامه ریزی در اساسی نقش ماهنامه این مسئول مدیر و امتیاز صاحب
از خود فعالیت دهه سه طول در نجوم ماهنامۀ دارد. آن نشر و طبع و
انتشار در مهمی نقش و کرده پیشرفت ظاهر و شکل و محتوایی نظر
دقت حفظ با کیهان شناسی و اخترفیزیک، نجومی، هیجان انگیز مطالب

دارد. علمی

فیزیک مجلۀ ، نجوم مجلۀ از قدیمی تر نوشتاری، فرهنگ حوزۀ در
سال در را مجله این انتشار منصوری دکتر که بود دانشگاهی نشر مرکز
سال ٢۵ مدت به و کردند شروع نشر مرکز در همکارانشان با ١٣۶١
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کمبود روزهای آن در که افرادی نیستند کم نوشتند. روز فیزیک مورد در
فیزیک به اخص طور به و علم به مجله همین با خبری و مطالعاتی منابع

شدند. عالقه مند

مفهوم از ناهمگن، کیهان تا خاص نسبیت آزمون های از •
کیهانی سیاهچاله های تا جرم

اجتماع در فعالیت و تفکر صرف را فراوانی اوقات منصوری چه اگر
کارهای هیچ گاه ولی است کرده ایران علمی آیندۀ و انجمن ها، علمی،
دوران از که سال ۴۶ طی در است. نبوده وی دوم اولویت در پژوهشی
راهنمایش استاد سکسل با کار و وین دانشگاه در او دکتری تحصیل
کیهان شناسی و گرانش از بنیادی جنبه هایی به منصوری می  گذرد،
به امروز که دانشجویانش و وی گذشته، دهۀ طی است. بوده عالقه مند
ایدۀ داده اند. بسط را کیهانی سیاهچالۀ مفهوم شده اند بدل همکارانش
عام نسبیت جواب های عنوان به که سیاهچاله هایی که است آن اصلی
هستند، فیزیکی اختر سیاهچاله های تقریبی جواب آمده اند دست به
حوزۀ دارد. وجود برافزایشی مادۀ آنها اطراف در که سیاهچاله هایی
مباحث در جدید افق های از یکی همکارانش و منصوری پزوهش های
وی که است ذکر شایان است. کیهان شناسی و گرانش بین موضوعی
فرصت این در و رفت مک گیل دانشگاه به پیش دهه یک تقریباً
و ناهمگن کیهان فهم کرد: شروع را جدیدی پژوهش مطالعاتی
و کیهان تندشوندۀ انبساط به مربوط رصدی مشاهدات همسانگرد!
اگرچه دارد. کیهان در ماده توزیع به بستگی زمان و فضا در نور مسیر
عصر در ولی است همسانگرد و همگن تقریباً بزرگ مقیاس در کیهان
رصدی داده های وجود با و هستیم دقیق کیهان شناسی دورۀ در که حاضر
دارد. زیادی اهمیت ساختارها حضور با کیهان دینامیک بررسی جدید،
جرم مفهوم دربارۀ گروهش و منصوری پژوهش های از دیگری سلسلۀ
واحدی تعریف آیا است؟ خوش تعریف جرم عام، نسبیت در آیا است.
کیهانی ساختارهای دینامیک و گرانشی همگرایی دارد؟ وجود جرم از

می کنند؟ تعیین را جرم چگونه

در یا بنیادی دانش های پژوهشگاه الرک باغ در را منصوری اگر
شما با حتماً ببینید، شریف صنعتی دانشگاه فیزیک دانشکدۀ راهروهای
به هیجان با و...، کیهانی سیاهچاله های عام، نسبیت در جرم دربارۀ

نشست. خواهد بحث

نقل دورۀ سندروم تا عتف وزارت از •

علوم وزارت پژوهشی معاون هشتم، جمهوری ریاست دورۀ در منصوری
تحقیقات شروع در مهمی نقش او بود. (عتف) فناوری و تحقیقات
در سزامی و سرن پروژۀ با همکاری داشت. بین المللی پژوهش های و

و علمی مقاالت نوشتن ایدۀ همچنین گرفت. شکل او معاونت زمان
در همکارانش و منصوری ایده های از بین المللی مجالت در آنها انتشار
به بنا که بود این مقاالت چاپ دربارۀ منصوری ایدۀ بود. سال ها آن
نتایج باید می کند علمی کار گروهی یا فرد اگر مدرن، علم کار و ساز
به مقاالت چاپ و کنفرانس ها در شرکت طریق از را دستاوردش و
گفتمان یک وارد طریق این از و برساند جهانی علمی جامعۀ اطالع

شود. (discourse)

می نامید، علم مشق منصوری را آن زمانی که ایده این مجموع، در
در فرایند این به اگرچه کرد. جدیدی مرحلۀ وارد را ایران علمی جامعۀ
نه کیفیت با علمی مقاالت تعداد بی رویۀ رشد خاطر به گذشته، دهۀ دو
اشکاالت این منصوری اما است، وارد اساسی اشکاالت خوب، چندان
علمی جامعۀ که دوره ای می دهد، توضیح نقل دورۀ سندروم ایدۀ با را
نقل را آن هنوز و گرفته یاد را مدرن علم است؛ گذار مرحلۀ در ایران
آفرینش و اکتشاف مرحلۀ وارد نزدیک آیندۀ در که است قرار و می کند

شود.

خاص نسبیت به دین ادای •

نسبیت آزمون  های منصوری رضا پژوهشی فعالیت های مهم ترین از یکی
این کردند. معرفی میالدی هفتاد دهۀ در سکسل و وی که است خاص
سال ها شده اند. تعریف خاص نسبیت سینماتیک براساس آزمون ها
خاص نسبیت زمینۀ در کتابی خسروی شهرام همکاری با منصوری بعد
دانشکده های در درس این اصلی مراجع از یکی عنوان به آن از که نوشت
بود، فارسی زبان در اولین ها از که کتاب این می شود. استفاده فیزیک
فصلی است. منصوری اولیۀ پژوهش های و خاص نسبیت به دینی ادای

است. شده داده اختصاص آزمون ها این به کتاب این از

ایران فیزیک انجمن •

سال در که است کشور علمی انجمن های اولین از ایران فیزیک انجمن
و تأسیس ایران» شیمی و فیزیک «جمعیت نام با خورشیدی ١٣١٠
نام با مجدداً ١٣۵٠ دهۀ در شد. متوقف آن فعالیت مدتی از پس
فعالیتی انقالب، از پس اما کرد کار به شروع ایران» فیزیک «انجمن
دورۀ اولین رئیس و شد دایر مجدداً ١٣۶۴ سال در آنکه تا نداشت
در مهمی نقش منصوری رضا بود. منصوری بعدی، دورۀ پنج و آن،
در منصوری مجدانۀ اقدامات داشت. انجمن فعالیت های توسعۀ و احیا
انتشارات در ایشان جدی فعالیت های همچنین و ایران فیزیک انجمن
فیزیک ساالنۀ کنفرانس مجدد راه اندازی و دانشگاهی نشر مرکز علمی
علم اهل ارتباط و علمی اجتماع تشکل به وی راسخ اعتقاد از حاکی

است. جامعه با و یکدیگر با
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ایران ملی رصدخانۀ •

از یکی عنوان به ایران ملی رصدخانۀ تأسیس طرح ١٣٧۶ سال در
و مطرح کشور علمی پژوهش های شورای در پژوهشی کالن طرح دو
طرح این شروع و تصویب در را نقش مهم ترین منصوری شد. تصویب
مسائل با و نشیب هایش و فراز تمام با ملی طرح این داشت. ملی
اتصال و کشور علمی توسعۀ در درخشان است نقطه  ای درشتش، و ریز

نجوم. جهانی جامعۀ به ایران

یک در پیشرفت بر عالوه ایران در مدرن تلسکوپ یک داشتن
برنامه ریزی می آورد. همراه به نیز را دیگری فواید علمی، خاص زمینۀ
اقتصادی و فرهنگی زیرساخت های ایجاد علمی ـ مدیریتی، بلندمدت
و... جامعه با ارتباط گروهی، کار علمی، ابزار چنین میزبانی برای
همراه به مدرن علمی ابزار یک ورود که هستند فوایدی و نتایج ازجمله

می آورد.

دانش های پژوهشگاه تا کشور در دکتری دورۀ اولین از •
بنیادی

فرهاد شریف: صنعتی دانشگاه در همکارانش همراه منصوری رضا
دورۀ ایجاد پیشگامان از گلشنی، مهدی و ارفعی، حسام الدین اردالن،
که دوره این بوده اند. ایران و شریف صنعتی دانشگاه در فیزیک دکتری
بنای سنگ یافت گشایش ١٣۶٧ سال در ایران در عبدالسالم حضور با
می گذرد. پیشگامی این از دهه سه شد. ایران در تکمیلی تحصیالت اولیۀ
تمام با ولی است، مطرح ایران در دکتری دورۀ به جدی نقدهای اگرچه
ورود و کشور علمی پیشرفت باعث حرکت این کمی، و کیفی اشکاالت
آموزش مرحلۀ از که دانشگاهی شد، دانشگاه مفهوم از جدیدی مرحلۀ به
اردالن، فرهاد سال ها همان در رسید. پژوهش و آموزش مرحلۀ به صرف
مهدی و شهشهانی، سیاوش ارفعی، حسام الدین خسروشاهی، غالمرضا
(پژوهشگاه IPM یا ریاضیات و نظری فیزیک تحقیقات مرکز گلشنی
این به منصوری رضا بعدها نهادند. بنا را فعلی) بنیادی دانش های
عنوان به مجموعه این پیشبرد و تدوین در اساسی نقش و پیوست جمع

داشت. تحقیقاتی مرکز یک

علم زبان فارسی •

جایگاه به فارسی زبان رساندن منصوری، فکری دغدغه های از یکی
فرهنگستان غیرپیوستۀ عضو منصوری رضا است. علمی زبان یک
نهاد آن واژه گزینی شوراهای عضو سال ها و است فارسی ادب و زبان
«زبان چارچوب در علم و فارسی زبان دربارۀ منصوری ایدۀ است. بوده
علمی جامعۀ که دارد اعتقاد منصوری می گیرد. جا تفکر» ابزار عنوان به
نقطۀ شود. علمی مفاهیم ابداع و کشف مرحلۀ وارد باید دوره ای در ما

می آید دست به طبیعت از تجربه و تفکر با علمی مفاهیم ابداع شروع
فرایند این که است پرواضح است. اندیشه و جهان درک ابزار زبان و
نقش منصوری ماست. تفکر زبان که شد خواهد انجام فارسی زبان با

دارد. فارسی زبان به علمی گفتمان ایجاد در مهمی

نقدپذیری مدار بر •

از علمی، اجتماع و دانشگاه در منصوری رضا متکثر فعالیت های
بدون درس، کالس تا فیزیک انجمن از و فرهنگستان تا رصدخانه
همه این با که است کسی چه و نیست خطا و اشکال از خالی شک
که است این او مورد در مثبت نکتۀ اما باشد. خطا از مصون فعالیت،
گوش شما به او و بنشینید گفت وگو به منصوری دکتر با می توانید شما
اشتباه انتخاب ها و دیدگاه ها در گاهی که کرد خواهد قبول و داد خواهد
بسیار و است کمیاب نقدپذیر و شنوا گوش زمانه این در است. کرده

ارزشمند.

آموخت... می توان چه منصوری از اما •

١٣٧٨ سال در منصوری که است کتابی نام بشکافیم... سقف را فلک
کیهان شناسی آن در که کتابی است، کرده چاپ نو طرح انتشارات توسط
این که می رسد نظر به ولی است شده نوشته عموم برای و ساده زبان به
گذشته دهه های در که است منصوری رضا زندگی شایستۀ بیشتر عنوان
عنوان این بشکافد. را محدودیت ها و سقف ها است کوشیده سخت
اعتالی خواستار و جدید ایده های مطرح کنندۀ که است کسی شایستۀ

هست! و بوده نو طرحی پی در وی است. بوده ایران علمی جامعۀ

نقدپذیـری، آموخـت؟ می تـوان چـه منصـوری از پـایـان در امـا
حرفه ای سخت کوشی، شخصی، نفع به عموم نفع ترجیح ازخودگذشتگی،
خوش بینی و واقع بینی بلندپروازی، قدرت، اهل به واقعیت گفتن بودن،
«خوشا می گوید: منصوری رضا خود ایران دوستی... دل انگیزتر همه از و
هشیار، ایرانی داشت، خواهند سروکار دیگر ایرانی با که آیندگانی حال به
آزاده نه ــ آزادند مردمانش که ایرانی توهم، و خیالبافی از فارغ ایرانی
نخواهد قهرمان به نیازی اصال که ایرانی قهرمان پرور! نه و قهرمان نه و

داشت!»

آن به ولی نمی دانیم قهرمان را او منصوری، رضا احترام به نیز ما
تالشش و جهد و اندیشه ها از می گذاریم. احترام است داده انجام او چه
تقدیمی بزرگترین این شاید می گیریم. درس اشتباهاتش از و می آموزیم
بالنده ایران آرزوی که منصوری به تقدیم باشد. او ٧٠سالگی در وی به

کوشید. خواهیم تحققش برای و برد خواهیم ارث به او از را
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محمودیان عباداله بازنشستگی

ریاضی علوم دانشکدۀ در ریاضیات استاد محمودیان، عباداله دکتر
در وی شد. بازنشسته ١٣٩۶ زمستان در شریف، صنعتی دانشگاه
اولیۀ سال های مشکالت علی رغم که است دانشگاهیانی از عده آن زمرۀ
بسیاری برخالف ایران، از خارج در تدریس امکان و انقالب از پس
همۀ در پرباری بسیار فعالیت دهه، چند طی و نکرد ترک را کشور دیگر،
مختلف، مقاطع در تدریس است: داشته دانشگاهی و علمی کار جوانب
در عضویت دکتری، و ارشد کارشناسی دانشجویان هدایت پژوهش،
مدیریت های در نقش ایفای کامپیوتر، و ریاضی المپیاد ملی کمیته های
در عضویت ایران، ریاضی انجمن مدیریت در مؤثر فعالیت دانشگاهی،
ریاضیات مجالت برای مقاله داوری ریاضی، مجلۀ چند تحریریۀ هیئت
و فارسی به ریاضیات به مربوط کتاب چند انتشار و بین المللی، معتبر

انگلیسی.

از پس زنجان، در ١٣٢٢ اردیبهشت متولد محمودیان، عباداله سید
دانشگاه در را کارشناسی دورۀ ،(١٣۴١) شهر آن در متوسطه دیپلم اخذ
و ،(١٣۴٨) شیراز دانشگاه در را ارشد کارشناسی ،(١٣۴۴) تهران
گذراند. (١٣۵۴) آمریکا پنسیلوانیای دانشگاه در را ریاضیات دکتری
دارد خارج و داخل دانشگاه های در تدریس سابقۀ قرن نیم  از بیش وی
است. بوده کار مشغول شریف صنعتی دانشگاه در ١٣۶٢ سال از و
و متبحر، دلسوز، استادی عنوان به او از همواره محمودیان دانشجویان
عالقۀ محمودیان، شخصیت ویژگی های از یکی می کنند. یاد الهامبخش
سال ها وی است. دبیرستان سطح در جوان استعدادهای پرورش به او
این جملۀ از داشت. فعال مشارکت المپیادی دانش آموزان آموزش در
برای کرد دعوت او از محمودیان که بود میرزاخانی مریم دانش آموزان،
در کامل سه بخشی گراف های تجزیۀ دربارۀ مسئله ای در تحقیق ادامۀ
اولین که انجامید مشترکی مقالۀ به تحقیق این یابد. حضور دانشگاه

است. ۵تایی دورهای به گراف ها گونه این تجزیۀ در مهم دستاورد

ایران در گسسته ریاضیات مروجان و پیشروان از محمودیان استاد
«ترکیبیات» تدریس که بود کسانی اولین از وی آموزش، زمینۀ در است.
بود. پیشگامان از نیز پژوهش در کرد. باب ایران دانشگاه های در را
تعطیلی و جنگ دشوار شرایط در و انقالب از پس سال های اولین در
غالمرضا دکتر و محمودیان دکتر از مرکب تحقیقاتی هسته ای دانشگاه ها،
شاهین و وطن فرخ جمله از جوانتر همکار عده ای و خسروشاهی
زمینۀ در تحقیق به کشور داخل در بار اولین برای نمینی، آجودانی
فیزیک تحقیقات مرکز تأسیس از پس محمودیان پرداخت. ترکیبیات
سال ها فعلی) بنیادی دانش های (پژوهشگاه ریاضیات و نظری

بود. پژوهشگاه ترکیبیات هسته های از یکی مسئول و ارشد پژوهشگر
مباحث در پژوهشی مقالۀ دهها انتشار با خود کاری دورۀ طول در وی
تعداد هدایت و ترکیبیاتی) طرح های و گراف ها (نظریۀ خود تخصصی
پیشبرد در توجهی شایان سهم ارشد کارشناسی و دکتری دانشجوی زیادی

است. داشته ایران در مباحث این

جوایز پژوهشی اش و آموزشی خدمات پاس به محمودیان استاد
اینجا، در که است کرده دریافت کشور علمی نهادهای از عناوینی و
کشور برجستۀ استاد می کنیم: اشاره آنها به زمانی، معکوس ترتیب به
جایزۀ ،(١٣٨٩) ایران ریاضی ماندگار چهرۀ ،(١٣٩٠ طباطبایی، (جایزۀ
کشور نمونۀ استاد ،(١٣٨٢) بنیادی پژوهش برای خوارزمی بین المللی
عضویت ،(١٣٨١) شریف صنعتی دانشگاه نمونۀ پژوهشگر ،(١٣٨٢)
نمونۀ استاد ،(١٣٨٠ (از ایران اسالمی جمهوری علوم فرهنگستان در

.(١٣٧۶ و ١٣۶٩) شریف صنعتی دانشگاه

و علمی شخصیت یک شایستۀ الگوی محمودیان، عباداله دکتر
مشوق و راهنما موفق، پژوهشگری توانا، مدرسی است: دانشگاهی
اجتماع مدیریت در کارآمد چهره ای و جوان، پژوهشگران برای دلسوزی

■ دانشگاهی. و علمی
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فلَت آیرن رایانشی مؤسسۀ و سایمونز بنیاد با آشنایی

کمکمی کنند غرب دنیای در علم پیشرفت به که عواملی جمله از
شده اند تأسیس خیر افراد همت به که هستند مردم نهاد مؤسسات
علمی مراکز و پروژه ها و پژوهشگران از مالی حمایت به و
پژوهش پیشبرد به مستقیماً پژوهشکده تأسیس با یا و می پردازند
متحــدۀ ایــالــت در نهـــادهــا ایـــن از یکی می رسانند. یاری
سال در که است (Simons Foundation)سـایمونز بنیـاد آمریکا
سایمونز هریس جیمز و (Marilyn) مریلین اهتمام به ١٩٩۴
نیویورک شهر در آن مقر و شد تأسیس (James Harris Simons)
توپولوژی و هندسه در متخصص ریاضیدانی سایمونز جیمز است.
فعالیت های به که است آمریکایی خودساختۀ میلیاردر یک ضمناً و
پژوهش مرزهای پیشبرد سایمونز، مؤسسۀ هدف می پردازد. بشردوستانه
پیگیری طریق دو از را هدف این و است پایه علوم و ریاضیات در
مؤسسات در آنها پروژه های و پژوهشگران به پژوهانه اعطای می کند:
فلت آیرن مؤسسۀ در علمی پژوهش های به مبادرت و مختلف، علمی
تأسیس بنیاد این درون در ٢٠١۶ سال در که (Flatiron Institute)
را [آنالین] برخط نشریۀ دو انتشار هزنیۀ سایمونز بنیاد است. شده
شامل (Quanta Magazine) مگزین کوانتا می کند: تأمین نیز
نظری، فیزیک ریاضیات، در پیشرفت ها آخرین دربارۀ گزارش هایی
و اخبار حاوی (Spectrum) اسپکتروم و نظری کامپیوتر علوم و

اُتیسم. بیماری درمان در دستاوردها تحلیل

جایزه ها و پژوهانه ها، شاخه ها،

مربوط رشته های به را پژوهانه ها و است شاخه چهار دارای سایمونز بنیاد
می کند: اهدا شاخه ها این به

٢٠١٠ سال در (MPS) فیزیکی علوم و ریاضیات شاخۀ الف)
کامپیوتر علوم و فیزیک، ریاضیات، در پژوهش از و شد تأسیس

به مالی کمک اهدای صورت به حمایت این می کند. حمایت نظری
سفر) یا مطالعاتی فرصت یا درازمدت تحقیق (برای برجسته دانشوران
صورت نوآورانه) فعالیت های گسترش (برای پژوهشی مؤسسات به و
٢٠١۴ در که شاخه این در سایمونز» همکاری های «برنامۀ می گیرد.
برای را دانشمندان و می گیرد تعلق بزرگ مقیاس پروژه های به شد آغاز

گردمی آورد. مهم و اساسی مسائل به پرداختن

بنیادی مسائل در پژوهش پیشبرد به که زیستی علوم شاخۀ ب)
حیات، منشأ بر حاضر، حال در آن، تمرکز و می کند کمک زیست شناسی

است. تکامل و میکروبی، بوم شناسی میکروبی، اقیانوس شناسی

(با طرح این اُتیسم. دربارۀ پژوهش برای سایمونز بنیاد طرح پ)
درمان و تشخیص، شناخت، ارتقای برای ( SFARI اختصاری حروف
تحقیقاتی به منظور، این به و می شود اجرا اُتیسم بیماری های طیف
اعطا پژوهانه باشند کیفیت بهترین دارای و نوآورانه که زمینه این در
Research ،Pilot Award عنوان های با نیز جایزه سه می گردد.
به مربوط مباحث در پروژه هایی به Explorer Award و Award
مجلۀ شد اشاره که همان طور همچنین، است. شده داده تخصیص اُتیسم
به راجع پژوهش در پیشرفت ها تحلیل و اخبار انتشار به اسپکتروم

دارد. اختصاص اُتیسم

و عالقه ایجاد آن هدف که علم ترویج و آموزش شاخۀ ت)
عامۀ و مشاغل صاحبان دانش آموزان، میان در علم عمیق تر شناخت
آمریکا) برای (ریاضیات Math for America برنامۀ است. مردم
دانش آموزان آموزش بر آن تمرکز که است شاخه این برنامه های از یکی
(علم STEM پیشرو و برجسته معلمان از جمعی وسیلۀ به دبیرستانی
هم کوانتا مجلۀ هدف است. ریاضیات) و مهندسی و تکنولوژی و
و تجربی علوم در بنیادی تحقیقات ساختن روشن آمد، آن ذکر قبال که

است. عموم برای ریاضیات
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بین بیشتر هرچه تعامل و همکاری خواستار سایمونز بنیاد
غیرمنتظره پیشرفت های به اغلب تعامالتی چنین زیرا است دانشمندان
مدل همکاریها، گونه این گسترش جهت در بنیاد، این می انجامد.
که گرفته نظر در سایمونز» «همکاری های نام به مالی حمایت از جدیدی
می آیند گرد ــ مختلف رشته های از گاهی ــ محققان از عده ای آن، طبق
از مدل این اجرای می کنند. کار مهمی مسئلۀ روی بنیاد هزینۀ به و
در سایمونز» «همکاری برنامۀ ١۶ تاکنون و شده شروع ٢٠١٢ سال

است. شده آغاز زیستی علوم و فیزیکی علوم و ریاضیات شاخه های

فلت آیرن

روش های طریق از علمی پژوهش های پیشبرد برای فلت آیرن انستیتوی
شده تأسیس شبیه سازی، و مدلسازی داده ها، تحلیل مانند رایانشی،
مقادیر رشته ها، از بسیاری در آزمایشی جدید تکنیک های است.
کسب می کند. ایجاد نوفه با توأم گاه و پیچیده، خام، دادۀ عظیمی
داده ها که پیچیده ای فرایندهای شبیه سازی و داده ها این از اطالعات
جامعۀ در توجه مورد و مهم بسیار مسئله ای هستند آنها انعکاس دهندۀ
مفاهیم، در به دست آمده پیشرفت های حال، همین در است. علمی
امکان پذیر را شبیه سازی ها از جدیدی انواع رایانش، و الگوریتم ها
زمان به وابسته غالباً و غیرخطی غنی فرایندهای می توانند که می کنند
در بیشتری پیچیدگی نیازمند شبیه سازی ها این سازند. آشکار را

هستند. رایانش و الگوریتمی، ارائۀ علمی، تکنیک های

چالش ها این به پرداختن برای را فلت آیرن مؤسسۀ سایمونز بنیاد
جدیدی رایانشی و الگوریتمی، مفهومی، روش های تا است کرده تأسیس
محیط مؤسسه، این شوند. گرفته کار به علمی مهم مسائل در که کند ارائه
زیست شناسان، فیزیکدانان، تا آورده پدید جوشی و پرجنب پژوهشی
داده ها، علم متخصصان کامپیوتر، دانشوران شیمیدانان، اخترشناسان،
روش های کارگیری به و ابداع به یکدیگر همکاری با برنامه نویسان و
از را خود نام مؤسسه این بپردازند. سطح باالترین در رایانشی جدید
حداکثر در فلت آیرن، است. واقع آنجا در مؤسسه که گرفته محله ای

بود. خواهد برنامه نویس و دانشور ٢۵٠ حدود میزبان خود، ظرفیت

رایانش مرکز مؤسسه، ساختار مهم بسیار و اساسی جزء یک
رایانشی زیرساخت که است (Scientific Computing) علمی
پیاده سازی و ابداع در فلت آیرن دانشوران با و می کند فراهم را مؤسسه
همکاری علمی جامعۀ در استفاده برای جدید آماری و رایانشی ابزارهای
٧٠٠٠ از مرکب داخلی رایانشی خوشۀ یک میزبان مرکز، این دارد.
بروک ملی آزمایشگاه در ابرکامپیوتر دو است. (کامپیوتر) هسته
کالیفرنیا، دانشگاه در ابرکامپیوتری مرکز و (Brook Haven) هیون
می گذارند. فلت آیرن اختیار در را اضافی پردازشی توان سان دیه گو،

هستۀ ٢٨٠٠٠ به حاضر حال در مؤسسه این پژوهشگران روی هم رفته،
از تخصصی منابع از متعددی انواع شامل رایانشی بستر سه در پردازنده
حافظه، ١٠پتابایت به و همه منظوره، گرافیکی پردازش واحدهای جمله

دارند. دسترسی

و کنند، پژوهانه تقاضای نیست الزم فلت آیرن مؤسسۀ پژوهشگران
مالی مستمر پشتیبانی از اگر که کنند کار درازمدتی پروژه های در آزادند
نرم افزارهایی همچنین، نیست. میسر آنها پیگیری نباشند برخوردار
همۀ دسترس در رایگان طور به می شوند تولید مؤسسه این در که
توسعه و برخوردارند درازمدت پشتیبانی از و می گیرند قرار دانشوران
تولیدشده علمی نرم افزارهای برخالف می یابد، ادامه آنها به روزرسانی و
مسئول دانشجوی یا می شود قطع مالی منابع وقتی که دیگر مراکز در

می گردند. رها می شود، فارغ التحصیل برنامه

دانشگاه چندین نزدیکی در و نیویورک شهر در که مؤسسه موقعیت
دانشگاه ها آن با همکاری برای کم نظیری فرصت های دارد قرار معتبر
حال عین در فلت آیرن ارشد پژوهشگران از بسیاری است. کرده فراهم
فعالیت هم بروک استونی و پرینستون، کلمبیا، قبیل از دانشگاه هایی در

دارند.

دارد: بخش سه رایانش، مرکز بر عالوه مؤسسه، این

(CCB) رایانشی زیست شناسی مرکز الف)
داده ها تحلیل برای سایمونز «مرکز دلِ از واقع در فلت آیرن مؤسسۀ
موضوع و شد تأسیس ٢٠١٣ سال در که است آمده بیرون « (SCDA)
از که بود داده ها از بزرگ ترشونده ای و بزرگ مجموعه های تحلیل آن، کار
آن روزافزون موفقیت با می آید. دست به زیست شناختی پژوهش های
«زیست شناسی مرکز به ٢٠١۶ در و یافت گسترش فعالیتش دامنۀ مرکز،

شد. تبدیل رایانشی»

(CCA) رایانشی اخترفیزیک مرکز ب)
آتی پیشرفت های است. شده تأسیس ٢٠١۶ سال همان در هم مرکز این
مجموعه های و پیچیده چندمقیاسی فیزیک درک مستلزم اخترشناسی
رایانشی ابزارهای مأموریتCCAابداع است. نجومی داده های بزرگ
مرکز این تحلیل هاست. و شبیه سازی ها محاسبات، این برای نیاز مورد
کانونی صورت به نشست ها و همایش ها انواع برگزاری با همچنین

است. درآمده رایانشی اخترشناسی برای جهانی

(CCQ) رایانشی کوانتومی فیزیک مرکز پ)

توسعۀ و ارائه آن، مأموریت و شده تأسیس ٢٠١٧ سپتامبر در مرکز این
استفاده و «چندجسم» مسئلۀ حل برای جدید تحلیلی و عددی روش های

مولکول هاست. و مواد رفتار پیش بینی برای آن جواب های از

١٣ ١٣٩۶ |زمستان ٨٧ پیاپی شمارۀ | |



• ٢٠١٧ سال در علم
جِین لدفورد، هایدی گیبنی، الیزابت سیرانُسکی، دیوید کاستلوِکی، داویده کاالوِی، ایوئن

ویتزِه الکساندرا تالفسون، جِف شیرمه یِر، کیرین فیلیپس، نیکی مورِلو، لورن جی.لی.

جمله از داشت وجود هم روشنی نقاط اما بودند، روبه رو متعددی مشکالت با گذشته سال در دانشگران
نوترونی. ستاره های برخورد از حاصل گرانشی امواج آشکارکردن و سرطان برای جدید درمان نوعی تصویب

چین. کوانتومی درهم تافتگی آزمایش در زمین و ماهواره ارتباطی خط

ستارگان برخورد

می توانند دانشگران که دورانی شد: آغاز نجوم در جدیدی دوران امسال
در که موجک هایی و می شود گسیل که تابشی با را آسمانی پدیده های
اعالم پژوهشگران اکتبر ١۶ در کنند. بررسی می آیند پدید فضازمان
آورده اند. دست به را نوترونی ستارۀ دو برخورد شواهد نخستین که کردند
سنگین عناصر بیشتر زایش هم چنین و γ پرتو اسرارآمیز انفجارهای قبال
شده پیش بینی به دقت برخوردی، چنین در اورانیوم و طال جمله از عالم

کرد. تأیید را پیش بینی ها این به دست آمده شواهد و بود

کردند آشکار را برخورد از حاصل گرانشی موجک های فیزیکدان ها
تلسکوپ از استفاده با ستاره شناسی گروه هفتاد از بیش آن پی در و
گرفتند. نظر زیر را ماجرا دنبالۀ رادیویی طیف تا γ پرتوهای از چیز همه

ایاالت در (LIGO) لیزری تداخل سنج با گرانشی امواج رصدخانۀ

در را اصلی نقش (Virgo) ویرگو نام با ایتالیا در همتایش و متحده
بهترکردن برای وقفه سال پنج از پس که ویرگو داشتند. کشف این
پژوهشگران توان بود، کرده آغاز را کارش اوت اول در تازه ابزارهایش،
امواج این چشمۀ مکان مشخص کردن و گرانشی امواج مشاهدۀ  برای

است. داده افزایش زیادی به میزان را

برداشته بلند گام های ١٧ ٢٠ سال در نیز کوانتومی مخابرات زمینۀ  در
از توانسته اند که کردند اعالم ژوئن ١۵ در چینی پژوهشگران شد.
زمینی ایستگاه دو به را فوتون زوج های (Micius) میسیوس ماهوارۀ
رکورد کار این کنند. مخابره یکدیگر از کیلومتر ١٢٠٠ فاصلۀ  در
در «درهم تافتگی» حالت حفظ با توانسته اند ذرات که را فاصله ای
یک دستکاری حالتی چنین در می شکند. بمانند، یکدیگر با ارتباط
دوربرد مثل خارق العاده  اعمال و می گذارد تأثیر دیگر ذرۀ حالت بر ذره
باشد شالوده ای می تواند هم چنین دستیافت این می شود. میسر کوانتومی

ندارد. وجود هنوز که کوانتومی اینترنت خلق برای

را جهانی ازهم گسیختگی تهدید سیاسی بحران های که سالی در و
سزامی شد. آغاز خاورمیانه در بی سابقه ای همکاری داشت، همراه به
برای سنکروترون نور سرواژه های از برگرفته نامی ،(SESAME)
شد. افتتاح مه ١۶ در خاورمیانه، در آزمایشگاهی علوم و کاربردها
اردن، از عبارت اند منطقه این در  x پرتوهای چشمۀ اولین پروژۀ اعضای
و پاکستان، ایران، مصر، قبرس، اسرائیل، فلسطین، خودگردان دولت
بررسی و مواد خواص بررسی برای که سزامی باریکۀ خط اولین ترکیه.
و افتاد راه به نوامبر ماه در شده طراحی تاریخی آثار باستان شناختی

بیفتد. کار به ٢٠١٨ سال آخر تا دیگر باریکۀ  خط سه که است قرار
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سیاسی شوک 

علم روی پایش جای زود و شد رئیس جمهور ژانویه ٢٠ در ترامپ
ورود که کرد امضا را اجرایی دستوری ژانویه ٢٧ در او شد. نمایان
به مدت متحده ایاالت به را مسلمان اکثریت با کشور هفت شهروندان
ترانزیت سالن در را پژوهشگر چندین دستور این می کرد. ممنوع روز ٩٠
باید که شوند بیمناک دیگر بسیاری شد موجب و انداخت گیر فرودگاه ها
آن، از پس کنند. رها را امریکایی مؤسسات در خود کار و پژوهش
را ممنوعیت ها این دادگاه ها احکام به نسبت واکنش در بار دو ترامپ
ادعانامه هایی و می کرد محدود را اجرایی شان گسترۀ که داد تغییراتی
عالی دیوان به می کشد چالش به را ممنوعیت این نهایی نسخۀ که
پنج ،٢٠١٨ ژوئن ماه در مترجم: [توضیح است رسیده متحده ایاالت
ترامپ دونالد منصوب آنها از یکی که متحده ایاالت عالی دیوان قاضی
دیگر قاضی چهار رأی است؛  قانونی ممنوعیت، این که دادند رأی است،

بود]. ممنوعیت این مخالف

را ٢٠١٨ سال برای پیشنهادی اش بودجۀ ترامپ مارس، ماه در
آمــریکا بهداشــت ملی مـؤسســات سهـم بودجـه این در کــرد: اعالم
ادارۀ سهم و درصد، هجده (National Institutes of Health)
Environmental Protection) زیـست محیــط از حفـاظـت
برابر در کنون تا کنگره است. یافته کاهش درصد سی ویک (Agency
است. کرده مقاومت است خواستارش ترامپ که کاهش  هایی از بسیاری

کسی که را زمانی مدت رکورد سال، پایان شدن نزدیک  با ترامپ
(دست است کرده سر علمی مشاور بدون جمهوری اش ریاست اولِ دورِ
مجله شمارۀ این که زمانی در شکست. کنون) تا ١٩٧۶ سال از کم
وظایفش از یکی اغلب، که شغلی برای هنوز ترامپ می رفت چاپ زیر
را کسی است، سفید کاخ فنی و علمی سیاست گذاری دفتر مدیریت
یک سوم اکنون سیاست گذاری دفتر این کارمندان تعداد نکرده. نامزد

است. قبلی  جمهور رئیس اوباما، باراک دولت در کارمندان تعداد

است شده باعث ترامپ، ریاست جمهوری پرتالطم اول سال این
دانشگران ژانویه ماه در بیاورند. روی مدنی فعالیت های به پژوهشگران
در زنان بزرگ راه پیمایی در که بودند نفری صدهاهزار بین نیز
برگزاری برای پژوهشگران بعد ماه سه کردند. شرکت واشنگتن دی سی
جهان سرتاسر در و شدند جمع واشنگتن در علوم از حمایت راه پیمایی
٢٠١٧ سال در شد. برگزار نیز دیگر اعتراضی راه پیمایی صدها همزمان
شدند دولتی مقام های تصدی نامزد متحده ایاالت در که دانشگرانی تعداد

کرد. پیدا شدید افزایش

جدایی دلشورۀ

این علم بر اروپا اتحادیۀ از خروج برای بریتانیا تصمیم گذشته سال
تکان دهنده خبر این بریتانیا دولت مارس ماه در افکند. سایه  کشور

که (Euratom) یوراتم اروپایی سازمان از دارد قصد که کرد تأیید را
برعهده را هسته ای مقرارت تدوین و هم جوشی پژوهش های مدیریت
از که می آمد خبر هم چنان مختلف دانشگران از شود. خارج دارد،
از خود همکاران یا و می شوند گذاشته کنار اروپا اتحادیۀ پروژه های
گزارشی دولت سپتامبر ماه در و می دهند. دست از را دیگر کشورهای
در که کرد منتشر (Brexit) برگزیت و علمی سیاست  گذاری دربارۀ را
جژئیات از اما بود کرده بیان را مذاکرات در خود اهداف سرخط آن
ماندن اجازۀ  مورد در دولت تصمیم از دست اندرکاران اما نبود. خبری
و اتحادیه از بریتانیا خروج از پس بریتانیا در اروپایی کشورهای اتباع
سال در ملی ناخالص تولید درصد ١٫٧ از پژوهش بودجۀ افزایش قول
نوامبر ٢٠ در کردند. استقبال ٢٠٢٧ سال در درصد ٢٫۴ به ٢٠١۵
خواهد ادامه ٢٢-٢٠٢١ سال تا بودجه  ها افزایش اینکه اعالم با دولت

برداشت. راه این در گامی یافت

شرق و جنوبی امریکای و اروپا در پژوهش برای سیاسی اوضاع
دادند قول فرانسه رهبران داشت. همراه به بد و خوب نتایج آسیا
ارشد مشاور مقام کانادا در و داد خواهند افزایش را علمی بودجۀ که
آلمان، در علم از حمایت شد. احیا بود مانده خالی دهه یک که علمی
ائتالفی دولت تشکیل برای مذاکرات توقف اما دارد گسترده عمومیت
سیاسی آشوب کرد. مغشوش را کشور سیاسی وضعیت نوامبر ماه در
سال ١٢ در کشور علمی بودجۀ کمترین به منجر برزیل در اقتصادی و

شد. گذشته

دریا پهنۀ در

از لوگزامبورگ اندازۀ  برابر دو اندازه ای با یخی کوهی ژوئیه، ١٢ در
C الرسن مساحت از ترتیب این به و شد رها جنوب قطب شبه جزیرۀ
است، جنوب قطب در یخ عظیم تختۀ چهارمین مساحت نظر از که
اگر اما نیست معلوم هنوز یخ تختۀ این سرنوشت شد. کاسته ١٢درصد
خواهد آب آ ن قدر ریخت، خواهد دریا به که یخچال هایی در بپاشد، فرو

بیاید. باالتر سانتی متر یک اقیانوس ها آب سطح که بود

تشویق برای دولت تالش های علی رغم که نگران اند ژاپن دانشگران
به را ژاپن در تحقیقات آیندۀ علمی، بودجه های ثابت ماندنِ نوآوری،
نوآوران» «ملت به را کشور که داد قول چین رئیس جمهور بیندازد. خطر
جدید داروهای تصویب به بخشیدن سرعت برای چین دولت کند. تبدیل
مجازات های همچنین و بالینی پزشکی زمینۀ در را جدیدی سیاست های
نتایج بالینی آزمایش های برای که کسانی برای زندان)  (شامل سخت

رساند. تصویب به کنند منتشر دروغین

است. داده تغییر کامال را امریکا زیست محیطی سیاست های ترامپ
پاریس ٢٠١۵ پیمان از متحده ایاالت که کرد اعالم ترامپ ژوئن ماه در
(EPA) زیست محیط از محافظت ادارۀ  بعد کمی رفت. خواهد کنار
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از پیش گرفت، فرا را C الرسن یخ تختۀ سرتاسر که خزنده ای شکاف تصویر
اقیانوس. در عظیم یخ کوه رها شدن و ژوئیه ماه در یخ تختۀ کامل شکست

کاهش برای اوباما باراک که کرد تاریخی ای مقررات فسخ به شروع
هم چنین اداره این بود. کرده وضع نیروگاه ها از گلخانه ای گازهای گسیل
دریافت تحقیقاتی بودجۀ اداره این از حاضر حال در که را دانشگرانی

کرد. منع اداره مشورتی کمیته های در شرکت از می کنند

فدرال دولت مشورتی کمیته های از یکی ترامپ دولت اوت، ماه در
بعدیِ گزارش از استفاده در که بود این کمیته هدف کرد؛ منحل را
شود، منتشر ٢٠١٨ سال در بود قرار که متحده ایاالت اقلیمی ارزیابی
این بخش اولین . کند کمک ایالتی ادارات و ایاالت و شرکت  ها به
در شد منتشر نوامبر ماه در و است ۴٧٧صفحه ای تحلیلی که گزارش
زمین کرۀ گرم شدن اصلی عامل انسان که است نتیجه گیری  این بردارندۀ

است.

بیالوی یسکا جنگل درختان بریدن سر بر نبرد اروپا در
است، شده ثبت یونسکو جهانی میراث فهرست در که (Bialowieża)
اروپا عدالت دیوان ژوئیه، ماه در یافت. ادامه ٢٠١٧ سال سرتاسر در
عملیات بالفاصله که کرد ملزم را لهستان دولت خود، موقتی حکم در
که مواردی در مگر کند متوقف را درختان قطع جمله از جنگل مدیریت
دورکردن و بریدن که می گوید دولت باشد. خطر در شهروندان سالمت
مبارزه برای یافت، ادامه دادگاه دستور علی رغم که مرده درختان چوب
نوامبر ٢٠ در دادگاه است. ضروری کاج درخت پوست سوسک آفت با
صدهزار جریمۀ دادگاه، رأی از سرپیچی ادامۀ صورت در که کرد اعالم
مقرر لهستان دولت برای را روز در دالر)  ١١٨هزار با (معادل بورو

شود. محاسبه روزانه دسامبر ماه از می تواند که کرد خواهد

ژنتیک داغ بازار

بود سرطان برای پیچیده ای درمان برای مجوز اولین شاهد ٢٠١٧ سال
CART-)شیمریک پادتن دریافتگر حاوی T لنفوسیت با درمان نام به
خود بدن ایمنی سیستم یاخته های درمان نوع این در .(cell therapy
حساس سرطانی تومور یاخته های به نسبت ژنتیک مهندسی با بیمار،
وجود درمان این خطرات دربارۀ جدی نگرانی های آنکه با می شوند.

FDA=Food and Drug) متحده ایاالت غذای و دارو ادارۀ دارد،
کودکان برای را درمان این از استفاده اوت ماه در (Administration

کرد. تصویب هستند خون سرطان حاد شکل دچار که نوجوانانی و

یاخته های حاوی جنین های دربارۀ داوری شده مقالۀ اولین ژانویه ماه در
تولید به منجر می تواند مخلوط جنین های این شد. منتشر خوک و انسان

آید. کار به انسان در پیوند برای که شود اندام هایی با حیوانات

ژن ویرایش کاربرد دربارۀ  بررسی شش انتشار با ،٢٠١٧ سال در
زمینه این در مقاالت کل تعداد ، باروری به کمک فناوری های در
با ویرایش کاربرد اولین پژوهشی تیمی اوت ماه در شد. چهاربرابر
جهش تصحیح برای را انسان جنین در CRISPR-Cas9 سیستم
آنها روش که دادند نشان پژوهشگران این کرد. گزارش ژن بیماری زای
نکرده اند. مشاهده ناخواسته جهش های مانند جانبی آثار و است ایمن
پس شد. داده ها تفسیر باره در نگرانی هایی باعث تحقیق ابن نتایج اما
حاوی جنینی، ژن های تصحیح گزارش دیگری گروه سپتامبر ماه در آن از
نسخۀ دو هر آن در که کرد منتشر را خون بیماری نوعی مغلوب ژن های
یاخته های همسانِ ساختن با گروه این داشت. را بیماری زا جهش ژن،
در باز یک ویرایش با سپس و آوردند وجود به  را جنین انسان پوست

کردند. برطرف را نقص دی ان ای

از پس ژن ویرایش دربارۀ دیگری جنجال برانگیر موضوع به امسال
کرده ادعا چینی پژوهشگران ،٢٠١۶ مه ماه در شد. داده خاتمه ماه ١۵
ژن ویرایش برای جدیدی روش NgAgo آنزیم از استفاده با که بودند
دارد. برتری هایی CRISPR-Cas9 روش به نسبت که کرده اند ابداع
به نتوانسته اند مختلف گروه های که شد منتشر گزارش هایی زود خیلی اما
مقاله شان اول، مقالۀ نویسندگان اوت ماه در بیابند. دست مشابه نتایج

گرفتند. پس را

CRISPR-روش اختراع حق ثبت درگیر که دانشگرانی تکلیف اما
ادارۀ در درگیر قضات فوریه ماه در نشد. مشخص بودند Cas9

مؤسسۀ که دادند رأی متحده، ایاالت تجاری عالئم و اختراع حق ثبت
هاروارد و ام آی تی دانشگاه های به وابسته (Broad Institute) براؤد
ژنوم تغییر برای را CRISPAR-Cas9 کاربرد اختراع حق می تواند
سیستم ازجمله مدعی، گروه های اما کند. حفظ یاخته ها برخی

تا دعوا ترتیب به این و خواستند فرجام بالفاصله کالیفرنیا، دانشگاه های
یافت. خواهد ادامه ٢٠١٨ سال

بزرگترین از یکی به توانستند باالخره پژوهشگران ژوئیه، ماه در و
نظری است، شده آورده گرد کنون تا که ژنتیک داده های گنجینه های
داده های که کرد اعالم (UK Biobank) بریتانیا زیست بانک بیندازند.
داده های با همراه را تحقیقاتش در شرکت کننده ۵٠٠هزار به مربوط ژنومی
تحصیالت میزان و پنجه زور مثل خصوصیت هایی و سالمت میزان مربوط
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کالیفرنیا در جنگل ها آتش سوزی های مثل طبیعی فجایع آب وهوایی تغییرات
می کند. شدیدتر را

دسترس در که داده ها این از استفاده با داد. خواهد قرار دیگران اختیار در
توانست پژوهشی گروه های از یکی می گیرد، قرار تأیید شده دانشگرانِ
مختلف خصوصیت های کسب در وراثت نقش ژنوم ٢٠٠٠ مقایسۀ با

کند. بررسی را مختلف بیماری های به ابتال و

ستاره ها بین

حالی که در رسید. آخر به سپتامبر ١۵ در ناسا کاسینی فضاپیمای کار
مهندسان و دانشگران می سوخت، و می شد کیوان جو وارد کاسینی
شاهد کالیفرنیا پاسادنای در جتی) (رانش پروپالژن جت آزمایشگاه
صفحۀ روی کاسینی رادیویی سیگنال ناپدید شدن سپس و ضعیف شدن

بودند. کامپیوتر نمایشگر

سوخت حلقه هایش، و سیاره فضای در کاوش سال ١٣ از پس
ناسا و می رسید آخر به است الزم فضاپیما هدایت برای که کاسینی
ما ه های از یکی با کاسینی برخورد خطر از پرهیز برای گرفت تصمیم
در را آن باشد، داشته فرازمینی حیات شاید که انسالدوس مثال کیوان،
حلقه های و کیوان سهمگین طوفان های کاسینی کند. نابود کیوان جو
روی هیدروکربن دریاهای حال عین در و کرد، بررسی را آن متغیر دائماً
کرد. کشف را انسالدوس از آب نمک فوران و کیوان، ماه تیتان، سطح

دیدارگری خورشیدی منظومۀ کاسینی، وداع سرود از پس کمی
را چیزی هاوایی ستاره شناسان اکتبر ماه میانۀ در داشت. غیرمنتظره
هیچ به مدارش اما می مانست سرعت پر سیارکی به که کردند رصد
این شد معلوم نداشت. شباهت بود شده مشاهده تاکنون که مداری
نهادند (Oumuamua) اومواموا را نامش که ۴٠٠متری آسمانی جرم
که است بین ستاره ای آسمانی جرم اولین و آمده بین ستاره ای فضای از
اینکه بدون تازه رسیده اومواموای اما است. شده ثبت و رصد تاکنون
فضا عمق به و رفت و گذشت خورشید کنار از به سرعت کند، درنگ

بازگشت.

ستاره شناسان بین دورتر بسیار آسمانی اجرام کشف سال، اوایل در
سیاره هفت که دادند گزارش دانشگران فوریه، ماه در کرد. پا به سروصدا
١ ترپیست ستارۀ دور به که کرده اند کشف زمین اندازه های و حد در
سال ۴١) پارسک ١٢٫۵ فقط ستاره این می گردند. (Trappist 1)
سیاره های شمار نظر از ١ ترپیست سیستم دارد. فاصله خورشید از نوری)
بی نظیر دارد قرار دمایی معتدل نسبتاً منطقۀ در که مدارهایی در کوچک
در تلسکوپ با آنها بیشتر بررسی برای است انگیزه ای  نکته این و است

بین سیاره ای. سفر های دربارۀ رؤیاپردازی و آینده سال های

خودآموزی

مصنوعی هوش زمینۀ در که (DeepMind) عمیق» «ذهن شرکت
بهترین ٢٠١۶ سال در که نشد راضی این به است پرقدرت بسیار
در و است داده شکست (Go) گو بازی در را جهانی سطح در بازیکنان
و دارد قرار لندن در که شرکت این رفت. فراتر هم این از ٢٠١٧ سال
جدیدترین که کرد اعالم اکتبر ١٨ روز است، آن صاحب گوگل شرکت
(AlphaGo Zero) صفر آلفاگو و می کند بازی گو که روباتی نسخۀ
عمدتاً پیشین نسخۀ می دهد. شکست همیشه را پیشین نسخۀ دارد نام
آموزش هستند ماهر بازی این در که انسان هایی استراتژی بررسی با
بازی در خطا و آزمون با که شده طراحی طوری صفر آلفا گو اما می دید،
برد کمتری زمان جدید نسخۀ این آموزش بگیرد. یاد را بازی خود با
یک دهم به نیاز تنها اجرا برای و ماه) چندین با مقایسه در روز ۴٠)
می گوید عمیق ذهن شرکت داشت. پیشین نسخۀ محاسباتی قدرت
پیش بینی برای مثال که را پژوهشگرانی می توان مشابه روش های با که

کرد. یاری دارند زیاد محاسباتی توان به نیاز پروتئین ها، تاخوردگی

آی بی ام، شد. ثبت پیشرفت هایی هم کوانتومی کامپیوترهای زمینۀ در
در مختلف دانشگاه های آزمایشگاه های و تازه بنیاد، شرکت های گوگل،
محاسباتی انجام برای کامپیوترشان اندازۀ افزایش با که هستند رقابت
ماه در بسازند. ماشینی است خارج معمولی کامپیوترهای توان از که
را کوانتومی محاسبات تجاری خدمات اولین کرد اعالم آی بی ام مارس،
کوانتومی ماشینی با می دهد امکان مشتری به که است انداخته راه به
٢٠کیوبیتی سیستمی ٢٠١٧ سال پایان تا که می گوید آی بی ام کند. تمرین

داشت. خواهد مشتری هایش برای آماده

حیدری نادر ترجمۀ
دانشگاهی) نشر مرکز فیزیک مجلۀ پیشین مجری (ویراستار

• Ewen Callaway, Davide Castelvecchi, David Cyra-
noski, Elizabeth Gibney, Heidi Ledford, Jane J. Lee,
Lauren Morello, Nicky Phillips, Quirin Schiermeier,
Jeff Tollefson, and Alexandra Witze, 2017 in Review,

Nature 552 (21/28 Dec. 2017), 304-307.
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فیزیک نوبل جایزۀ مشترکاً تورن و بریش، وایس،
کردند• دریافت را ٢٠١٧ سال

گرانشی امواج آشکارکردن در موفقشان تالش برای الیگو معمار سه بزرگداشت

«به که کرد اعالم سوئد علوم سلطنتی فرهنگستان ،٢٠١٧ اکتبر ٣ در
مشاهدۀ  و (LIGO) الیگو آشکارگر ساخت در تعیین کننده  سهمی خاطر
از وایس راینر به ٢٠١٧ سال در فیزیک نوبل  جایزه گرانشی،» امواج
وایس می شود. داده کَلتک از تُـورن کیپ و بـریش بـری و ام آی تی،
را آمریکا) دالر میلیون ١٫١ (حدوداً کرونی ٩میلیونی جایزۀ از نیمی
می کنند. نصف هم با تـُـــورن و بــــریش را دیگر نیم و می کند دریافت

فقید، (Ronald Drever) درِوِر رونالد با همراه تورن و وایس
Laser Interferome-) گرانشی امواج لیزری تداخل سنج   رصدخانه
نهادند. بنیاد را (ter Gravitational Wave Observatory
در یکی است:  L شکل به مایکلسون تداخل سنج دو رصدخانه، این
سال در بریش واشنگتن. هنفُورد در دیگری و لوییزیانا،  لیوینگستون
تا کند هدایت را همکار گروه های توانست و شد الیگو مدیر ١٩٩۴
پروژه  ای عملی کردنِ و برنامه ریزی مختلفِ مراحل پرشمارِ موانع بتوانند
باشد، پرحاصل بسیار می تواند نهایت در که را عظیم مقیاس در علمی

بگذارند. سر پشت

و اولیه طراحی از پس قرن نیم به نزدیک ،٢٠١۵ سپتامبر ١۴ در
آشکار را گرانشی امواج مستقیم شاهد نخستین الیگو وایس، اساسی
نوری سال میلیارد ١٫٣  فاصله در سیاه چاله هایی زوج را امواج این کرد.
امواج رصدخانه زمان، آن از بودند. کرده گسیل یکی شدن حال در

را نوترونی ستارۀ دو برخورد و سیاه چاله ها دیگر برخورد سه از حاصل
سهم نیز (Virgo) ویرگو رصدخانۀ  اخیر مورد دو در است. کرده آشکار

است. داشته

نوبل جایزۀ سوئد علوم فرهنگستان که است باری دومین این
است. داده اختصاص گرانشی امواج به مربوط موضوعی به را فیزیک
هالس راسل و تیلور جوزف به فیزیک نوبل جایزۀ ١٩٩٣ سال در
سیستم مدار زوال عام، نسبیت اساس بر بودند توانسته چون شد، داده

دهند. توضیح را گرانشی انرژی گسیل علت به تپ اخترها دوتایی

صد پیش بینی که نیست این برای تنها ٢٠١٧ سال نوبل جایزۀ
کرده  تأیید را گرانشی امواج گسیل بارۀ در اینشتین آلبرت پیش سال
به نجوم علم در نوینی پژوهشی زمینۀ که است دلیل این به  بیشتر بلکه
انفجارهای بارۀ در ویرگو، و الیگو آشکارگرهای شواهد است: آمده وجود
در جرمی که سیاه چاله هایی و گرانشی، امواج قطبش گاما، پرتو ناگهانی
فیزیکدان ها اختیار در زیادی اطالعات دارند، ستاره ها اندازه های و  حد
ویرگو، الیگو، آیندۀ اکتشافات با که می رود انتظار و است داده قرار
تحول بارۀ  در عمیق تر درکی به فضا، و زمین در آنها جانشین های و
با نمی توان را برخی که کیهانی پدیده های دیگر و ابرنواخترها کیهان،

یافت. دست کرد، بررسی اپتیکی تلسکوپ های
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فضازمان موجک های آشکارکردنِ

گرانش میدان معادالت آنکه از پس ماه چند ،١٩١۶ سال در اینشتین
میان به را فضازمان تانسور نوسانات مفهوم کرد، ارائه برلن در را
گسیل را امواجی چنین بگیرد شتاب  که پرجرمی شیء هر .[١] آورد 
انتشارش و است دوقطبی که الکترومغناطیسی موج برخالف می کند.
اختالل انتشارِ گرانشی موج نمی گذارد، اثری فضازمان بر فضازمان در
یک در فضا کش آمدن به صورت اختالل این است. فضازمان چارقطبی
آنکه با است. اول جهت بر عمود جهت در آن فشرده شدن و جهت
می یابد،  کاهش موج چشمۀ  از فاصله با متناسب گرانشی موج دامنۀ 
گرانش نسبی ضعف است، الکترومغناطیسی موج مانند نظر این از و
چشمۀ  وقتی حتی می کند، مشکل تر بسیار را گرانشی موج آشکارکردن

باشد. عالم اشیاء پرجرم ترین از موج

شگفت انگیز پدیدۀ  نوعی گرانشی امواج میالدی، ١٩۵٠  دهه تا
دانشگاه فیزیکدان وبر، جوزف اینکه تا می شد پنداشته نظری غریب و
گرانشی امواج گذر با که بسازد آلومینیومی استوانه هایی کرد عزم مریلند،
١٩۶٩ سال در او بیایند. در نوسان به استوانه مشخص تشدید بسامد با
برای تالش اما است کرده مشاهده را نوسان هایی چنین که کرد ادعا

بود. ناموفق آزمایش نتایج تکرار و بازسازی

امواج آشکارکردن برای دیگری رهیافت وایس ،١٩۶٧ سال در
که می کرد آماده را نسبیتی درس مطالب وقتی کرد. ابداع گرانشی
انعکاس بود، شده گذاشته او عهدۀ  بر ام آی تی دانشگاه در تدریسش
آرایشی در که آورد در تصور به را آینه هایی بین نور باریکه های مکرر
دو نسبی طول گرانشی موج گذر باشند. گرفته  قرار L حرف مثل
اختالفی به منجر شاید و می دهد تغییر موقتاً را هم بر عمود مسیر
روش این شود. باریکه دو برگشت و رفت  زمان بین قابل  اندازه گیری
 گستره اندازه گیری و باشد وبر روش از دقیق تر بسیار بالقوه می توانست

کند. ممکن را گرانشی امواچ بسامدهای از پهناورتری

بزرگ مقیاس در علم چالش

برنامۀ شالوده ریزی بر را خود تالش های از بخشی شد مجبور وایس اما
میکروموجی تابش اندازه گیریِ برای کیهانی  پس زمینه کاوشگر علمی
تداخل سنج ایدۀ عملی  کردن پی در بالفاصله و کند متمرکز کیهان پس زمینۀ 
عوامل انواع و ابزاری چنین ایده ال اندازۀ  بارۀ در تنها و برنیامد خود
این برای که تابشی و گرمایی عوامل و زمین لرزش جمله از نوفه، زایندۀ

.[٢] کرد منتشر ١٩٧٢ سال در گزارشی می آفرینند مشکل ابزار

در مقاله هایی پی درپی بود نظری فیزیکدان که تورن بین،  این در
از گرانشی امواج نوع چه گسیل انتظار باید که می کرد منتشر باره  این

سیاه چاله دو یکی شدن از حاصل گرانشی موج از برخاسته ارتعاش .١ شکل
سپتامبر ١۴ در LIGO آشکارگر دو را نوری سال میلیارد ١٫٣ فاصلۀ در
پس زمینه رنگ های می دهد؛ نشان را کُرنش نمودار کردند. ضبط ٢٠١۵
آزمایشگاه از تشکر [با است مختلف بسامد های در سیگنال شدت نمایندۀ 
شماره] همین جلد پشت داخل رنگی [عکس .[Caltech/MIT/LIGO

افزایش بارۀ  در درِوِر کارهای .[٣] داشت اخترفیزیکی مختلف اجرام
درِوِر کرد. جلب را تورن نظر گرانشی امواج تداخل سنج  های حساسیت
به که کرد دعوت او از تورن و بود اسکاتلند در گالسگو دانشگاه در
را آشکارگر چهل متریِ  پیش نمونه روی کار کَلتک در درِوِر بیاید. کلتک
تداخل سنج بودجۀ هم علوم، ملی بنیاد ،١٩٨٠ دهۀ اوائل در کرد. آغاز
ام آی تی در وایس ١٫۵متریِ پیش نمونۀ   بودجه هم و می کرد تأمین را درِوِر
الیگو بزرگ تر پروژۀ ساخت و طراحی از اداره این که نگذشت مدتی را.
این ساخت وساز بودجۀ کنگره کرد؛ پشتیبانی ام آی تی و کلتک تحت نظر

کرد. تصویب ١٩٩٢ سال در را پروزه

و فنی و تدارکاتی چالش های از پر بزرگ کشف به رسیدن مسیر
یکی ساخت بود قرار که بریش، ١٩٩۴ سال در بود. شخصیت ها تضاد
(SSC) ابررسانا ابربرخورددهندۀ لغو شدۀ  اخیراً پروژۀ آشکارگرهای از
تأثیر که نکشید طولی و درآمد الیگو پروژۀ استخدام به کند، رهبری را
از ساؤلسون پیتر شد. آشکار پروژه این ثبات در واقعه این حیاتی
وایس با ١٩٨١ سال در پسادکتری کار زمان از که سیراکیوز دانشگاه
پروژه بریش «بدون می گوید: است، بوده الیگو پروژۀ  درگیر ام آی تی در

می خورد.» شکست قطعاً

و داشت عهده بر طراحی مراحل آخرین در را پروژه رهبری بریش
دهد اختصاص پروژه ای به بیشتر پول کرد متقاعد را علوم ملی بنیاد
این از را پروژه یک مختص بودجۀ بیشترین هم زمان همان در که
الیگو   پروژه در همکار علمی گروه های بریش می کرد. دریافت اداره
جمع که آورد به وجود نیز را (LIGO Scientific Collaboration)

١٩ ١٣٩۶ |زمستان ٨٧ پیاپی شمارۀ | |



جهان سرتاسر از دانشگر هزار از بیش اکنون و است بیرونی پزوهشگران
می گیرد. بر در را

شد آغاز چندساله ای کار   دوره با ٢٠٠٢ سال در الیگو جستجوی
نمی رفت انتظار بود. به کاررفته فناوریِ عملی بودنِ اثباتِ هدفش که
اضافی پاداش کشفی هر و آید نائل کشفی به مرحله این در پروژه که
برای اول دورۀ درس های به کارگرفتن اصلی ایدۀ می آمد. به حساب
کاری دورۀ  در گرانشی امواج آشکار کردن بخت تا بود ابزارها بهترکردنِ

شود. بیشتر چه هر دوم «پیشرفته»

قرار یکدیگر از کیلومتر ٣٠٠٠ فاصلۀ در که آشکارگر دو از کدام هر
اضافی  ویژگی هایی با است وایس اولیۀ  ایدۀ  تقویت شدۀ   نسخه دارند،
جامد حالتِ لیزرِ آشکارگر، هر در بود. ساخته و کرده طراحی درِوِر که
یکسان باریکۀ دو به (splitter) شکافنده در که می کند گسیل نوری
دارد آینه زوج یک بازو هر می شود. تبدیل کیلومتری ۴ بازوی دو در
نوفه، و آنهاست بین بازگشت و رفت بار صدها به مجبور باریکه که

می رسد. حداقل به ترتیب به این نور پراکندگی از برخاسته

از بیش کدام هر شوند بازترکیب شکافنده در باریکه دو که زمانی
باشد،  نداشته وجود اختاللی هیچ اگر است. کرده طی را کیلومتر هزار
در نور) (آشکارگرِ نورآشکارگر و می کنند خنثی را یکدیگر باریکه دو
بازوها از یکی می رسد راه از گرانشی موج وقتی اما می ماند تاریکی
بلند تر دیگر بازوی موج گذر با و می شود بلندتر دیگر بازوی از کمی
هرتز ٢٠٠٠ تا ٢٠ گسترۀ در گرانشی تابش به به ویژه الیگو می شود.
بین برخوردهای از برخی در بسامدها معمول ترین که است حساس

است. نوترونی ستاره های و سیاه چاله ها

پایان به ٢٠١٠ در کار اول   دوره وقتی می رفت انتظار که همان طور
بود نیاز زمان سال پنح  به و بود نشده آشکار گرانشی موج هیج رسید
لیزر توان الیگو تیم .[۴] شود آماده موفقیت آمیز کار برای آشکارگر ها تا
افزودن برای درِوِر طرح و داد افزایش وات ٢٠٠ به وات ١٠ از را
کرد. اجرا می کند تقویت خاص بسامدهای در را سیگنال که آینه ای
آینه های اپتیکی، کاواک های در کیلوگرمی ١١ آینه های به جای مهندسان
از آینه ها آویختن با و یابد کاهش گرمایی نوفۀ تا گذاشتند کیلوگرمی ۴٠
به منفردکننده، سیستم داشتند. نگه ثابت را آنها پیچیده آونگی سیستم
و زمین شناختی فعالیت های از ناشی محیطی لرزش های پیوسته، شکل

می کند. خنثی را ١٨چرخ کامیون های لحظه ای گذار

کامل موفقیت

آزمایش های دورۀ پیشرفته، و بهترشده الیگوی ،٢٠١۵ تابستان اواخر در
ترکیب از برخاسته ارتعاشات که روزی در کرد. آغاز را خود مهندسی

کشف را اجرامی گرانشی موج رصدخانه های روبه رشد: سیاهۀ .٢ شکل
سیاه چاله هایی جمله از دید، می توان مشکل معمولی تلسکوپ های با که می کنند
ترکیب و برخورد نمایندۀ (پیکان ها شده اند داده نمایش آبی رنگ با شکل در که
رنگ (به شناخته شده سیاه چاله های جمعیت از پرجرم تر و سیاه چاله هاست)
برخورد اخیر رصد دارند. ستاره ها اندازۀ و حد در جرمی که هستند بنفش) 
اجرام این خواص بر پایین) و شکل (وسط نوترونی ستارۀ  دو یکی شدن و
نوترونی (ستاره های می گذارد قید است زمینی شهرهای حد در اندازه شان که
تشکر [با است) شده داده نمایش زرد رنگ با شکل در کشف شده پیش تر
جلد پشت داخل رنگی [عکس .[Caltech/MIT/LIGO آزمایشگاه از

شماره] همین

نزدیک شد ثبت خورشید جرم برابر ٢٩ و ٣۶ جرم های با سیاه چاله دو
موقتاً جزئی تعمیرات برخی برای را لیوینگستون آشکارگر وایس که بود
باریکه ها که کرنشی می دهد نشان ١ شکل که همان طور کند. تعطیل
پروتون شعاع با برابر اختالفی با معادل و ٢١−١٠ مرتبۀ از کردند ثبت
در بودند. کرده طی باریکه ها که است مسیری کیلومتر ١٠٠٠ در
نشان که رسید هرتز ١۵٠ به هرتز ٣۵ از سیگنال بسامد ثانیه ٠٫٢
را یکدیگر ثانیه در بار ٧۵ یکی شدن و ترکیب از پیش سیاه چاله ها می داد
مقایسه نسبیتی عددیِ شبیه سازی با را نتایج پژوهشگران می زدند. دور
سیاه چاله ای با سیاه چاله دو ترکیب نهایی نتیجۀ که دریافتند و کردند

.[۵] است سازگار جرم، و اسپین با توصیف قابل

می دهد، چهار نشان ٢ شکل که همان طور الیگو کنون، تا زمان آن از
ویرگو و الیگو ٢٠١٧ اوت ١٧ در است. کرده ثبت را دیگر برخورد
جست وجویی کشف این کردند. آشکار را نوترونی ستارۀ دو برخورد
در را کیلونووایی و گاما پرتوهای انفجار ردگیری و یافتن برای جهانی
تولید آهن از سنگین تر عناصر زمین، جرم برابر هزاران که داشت پی
اجرام، این برخورد و منفرد آسمانی اجرام کاوش از فراتر است. کرده
دانش می تواند الکترومغناطیسی نجوم و گرانشی امواج رصد ترکیب
معادلۀ سیاه چاله، شکل گیری سازوکار مانند رازهایی بارۀ در عمیق تری

دهد. به دست جهان انبساط آهنگ و نوترونی،  ستاره حالت

٢٠| | ٨٧ پیاپی شمارۀ | ١٣٩۶ زمستان



است آورده به وجود را جدیدی پژوهشی زمینۀ نه تنها الیگو موفقیت
است. شده آینده برای دیگر پروژه هایی از بیشتر حمایت باعث بلکه
ساخت رسماً هندوستان الیگو، کشف اولین اعالم از پس هفته یک
الیگوی کرد. تصویب شود تکمیل ٢٠٢۴ سال تا باید که را آشکارگری
خواهد ژاپن زیرزمینی تداخل سنج ،(KAGRA) کاگرا به هندوستان
ژوئن، ماه در و بیفتد. کار به ٢٠١٩ سال در می رود انتظار که پیوست
یکی که کرد اعالم اروپا فضایی آژانس درِوِر، مرگ از پس نیم و ماه سه
بود: خواهد (LISA) لیزا پروژۀ آژانس این فضایی مأموریت های از
مستقر فضا در و پرتاب فضا به ٢٠٣٠ دهۀ اواسط در که تداخل سنجی

شد. خواهد

برای تغییرات از دیگری دور هم چنان ویرگو و الیگو بین این در
این ٢٠١٨ پاییز در وقتی می گذرانند. سر از را حساسیت افزایش
با آسمانی اجرامی برخورد بتوانند باید بیفتند کار به دوباره رصدخانه ها
قبل فواصل برابر دو فواصلی در را ستاره ها اندازۀ  و  حد در جرم های
نتیجه در و می شود رصد که فضایی حجم ترتیب به این کنند. آشکار

شد. خواهد هشت برابر می شود اشکار که رخدادهایی تعداد
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١٣٩۶ سال در

پروژه هـا و پژوهشگران

پژوهشگاه با پژوهشی همکاری قالب های •

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

بود. خواهد مفید ******ندارند،

رتبۀ با علمی، هیئت دائمی اعضای شامل رسمی: علمی هیئت
برگزیده آزمایشی علمی هیئت اعضای میان از که دانشیاری، دست کم

می شوند.

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

دارند. را رسمی علمی هیئت

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

هستند. مستقل صورت

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

می کنند. فعالیت پذیرنده پژوهشکدۀ رسمی علمی

پژوهشگاه تمام وقت پژوهشی همکاران شامل فوق ردۀ چهار
هستند.

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

می یابند. حضور پژوهشگاه در پاره وقت

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

می یابند. حضور پژوهشگاه در پاره وقت

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

می کنند.

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

می کنند.

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

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

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

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

می کنند. فعالیت

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

پژوهشکده رئیس •

نجف آبادی محمدی مجتبی

پیشکسوت استادان •

اردالن فرهاد

ارفعی حسام الدین

رسمی علمی هیئت •

اصالنی نژاد، مرتضی

پالسما. لیزر و پالسما باردار ذرات پرتو شتابگرهای

مهدی آبادی، طینت پاک سعید

.١٣ TeV در CMS در ابرتقارنی تاو جستجوی

خاکزاد، محسن

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

رحیقی، جواد

ایران. نور چشمۀ ملی پروژۀ رئیس

نجف آبادی، محمدی مجتبی

جنوبی. آشکارسازهای LHCدر در برانگیخته کوارک های تولید مطالعۀ

ارشد پسادکتری پژوهشگران •

اعتصامی، محسن سید

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

ولت. تراالکترون ١٣ معادل پروتون ها

شاکر، حامد سید

آن. دادن توسعه و خطی شتابگر پروژۀ اتمام

ناصح، علی

هولوگرافی. و کوانتومی اطالعات

پسادکتری پژوهشگران •

تادوانی، اسکندری اسماعیل

چارم چارم ـ آنتی کانال در هیگز برای جستجو

الهی، فاطمه

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

بهنامیان، هادی

الکترون. خطی شتابگر

تقوی، فرید سید

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

تقی نواز، فرید

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

تیزچنگ، صدیقه

ذرات. برخورددهنده های در جدید فیزیک جستجوی

حصاری، هدا

بـرخورددهنـده هـای در هیگـز بـوزون جفـت شـدگـی هـای بـررسـی
الکترون ـ پروتون.

چرمچی، فرید

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

چنارانی، شیرین

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

.١٣ TeV

خطیبی، سارا

.LHC برخورددهندۀ در جدید فیزیک مطالعۀ

خلوتی، محمدرضا

خطی شتابگر برای الکترونی باریکۀ پیش  خوشه ساز ساخت و طراحی
الکترون ولت. میلیون ١٠
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رکن آبادی، درویش عصمت

میونی. دتکتورهای بهینه سازی و طراحی مطالعۀ

کلیسانی، دیانی محسن

در باردار ذرات باریکۀ رفتار بررسی جهت جدید نرم یک طراحی
الکترومغناطیس. میدان های

حسین آبادی، رضایی فردوس

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

ولت. الکترون ترا

زینلی، مریم

.CMS در ابرتقارن جستجوی

سلحشور، مصطفی

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

صابری، حسین

لیزر ـ پالسما. اندرکنش در باردار ذرات شتاب دهی

سامانی، صفرزاده بتول

حالت های در سر و ته کوارک ابرتقارنی ذرات کشف برای جستجو
چارم. و ته کوارک حضور با نهایی

حجری، صنایع شاهین

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

خطی. شتابگرهای در پرتو

عباسی، نوید

گلوئون. و کوارک پالسمای در تکدست سیال

، آستانه فرجی امین

کوانتومی. میدان های نظریۀ در کوانتومی پیچیدگی

قاسم، حسین

کلیک. شتابگر تزریق گر طراحی

قدرتی، مهدیس

جمله از فیزیکی مختلف سیستم های در هولوگرافی پیچیدگی محاسبۀ
چگال. مادۀ سیستم های

کسایی، سمیرا

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

مقامی، قائم مجدزاده محمد

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

ناصری، محسن

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

نشاط پور، سیاوش

.LHC برخورددهندۀ در جدید فیزیک بررسی

سطری، یارمحمدی معصومه

موقعیت اندازه گیری ابزار و باریکه جریان اندازه گیری ابزار طراحی
.IPM الکترون خطی شتابگر برای مناسب باریکۀ

مقیم پژوهشگران •

، پژوهشگاه آموزگار، وحید

سرن. به مربوط CMS پروژۀ الکترونیک سیستم ساخت و طراحی

، پژوهشگاه ابراهیمی، محمد

سرن. به مربوط CMS پروژۀ الکترونیک سیستم ساخت و طراحی

، پژوهشگاه اخوان، امین

گرانشی. تقارن شکست در بازبهنجارش گروه

، پژوهشگاه اله بخشی، داود

هولوگرافی. در گلوئون و کوارک پالسمای دینامیکی خواص

دامغان، دانشگاه و پژوهشگاه بقراطی، بهزاد

سرن. به مربوط CMS پروژۀ الکترونیک سیستم ساخت و طراحی

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه ترابیان، مهدی

فشرده سازی های از برآمده میانی انرژی های در ابرتقارن شکست مطالعۀ
انرژی فیزیک برای آن پیش  بینی های و ریسمان نظریۀ اضافۀ ابعاد

ذرات. برخوردهنده های در پایین

، پژوهشگاه جمیلی، سعید

زمانی. آشکارساز راه اندازی
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، پژوهشگاه جوالیی، عاطفه

پالسما. و لیزر برهم کنش در ذرات شتاب

بهشتی، شهید دانشگاه و پژوهشگاه حسینی، علی سید

غیرنسبیتی. همدیس تقارن های در کسری مشتقات

، پژوهشگاه سنوان، حسینی سپیده

.CMS− PPT شبیه سازی

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

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

.FCCee/TLEP آینده نسل الکترون ـ پوزیترون

، پژوهشگاه رجبی، علی

محوری. میدانی جفت شدگی با ایستاده موج شتابدهندۀ یک طراحی

، پژوهشگاه رمضانی، احمد

سرن. به مربوط CMS پروژۀ الکترونیک سیستم ساخت و طراحی

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه روحانی، شاهین

.٢ از باالتر ابعاد در همدیس میدان های

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه سرآمد، شهیار

به حساس گازی آشکارسازهای ساخت و شبیه سازی، طراحی،
موقعیت.

، پژوهشگاه ، سلیمانی نیا مریم

توابع استخراج و پارتون ها شدن هادرونی فرایند پدیده شناسی مطالعۀ
ترکش.

اصفهان، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه شیرزاد، احمد

ریسمان. نظریۀ

تهران، دانشگاه و پژوهشگاه صابری، علی عباس

بعد. سه و دو در خودراه انداز همدیس میدان نظریۀ

، پژوهشگاه برزانی، صادقی صفورا

لپتونی. دو کانال در w بوزون محاسبۀ

، پژوهشگاه درختجانی، صالحی الهام

چرنکوف. آزاد الکترون لیزر بررسی

، پژوهشگاه منفرد، طاهری سارا

روی بر CCFM تحول معادالت گرفتن نظر در با اشباع اثر بررسی
.DIS داده های

، پژوهشگاه عسگریان، مرتضی سید

کوارتیک. چرنکوف شمارشگرهای

، پژوهشگاه فیاض بخش، شیما

کوارک های دوقطبی های ممان انواع بر تصحیح شده قیود بررسی
استاندارد. مدل ورای فیزیک کشف منظور به سنگین

اتمی، انرژی سازمان و پژوهشگاه قاسمی، فرشاد

الکترون. خطی شتابگر پروژۀ در همکاری

، پژوهشگاه قاسمی، هانیه

سرن. به مربوط CMS پروژۀ الکترونیک سیستم ساخت و طراحی

، پژوهشگاه قربانی، حسین

کیهان شناسی. و تاریک مادۀ کاربردهای و LHC فیزیک

، پژوهشگاه کاویانی، داریوش

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

، پژوهشگاه گوهری پور، محمد

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

ایران، اتمی انرژی سازمان و پژوهشگاه رشتی، المعی محمد

الکترون. خطی شتابگر

، پژوهشگاه ، مصفا اسماعیل امیر

در شتاب دار D-braneهای روی بر Unruh حرارت درجۀ مطالعۀ
گوناگون. ابرگرانشی زمینه های

غیرمقیم پژوهشگران •

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه بازوبند، فاطمه

(لیزرهای تراهرتز نور چشمۀ آزاد الکترون لیزرهای ساخت و بررسی
پارسل). اسمیت و چرنکوف

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه مراغه چی، بهروز

آزاد. الکترون لیزر در هارمونیک ها تولید

، یزد دانشگاه و پژوهشگاه ، موسوی نژاد محمد سید

دوگانه. هیگز مدل در باردار هیگز بوزون تولید
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دانشگاه ها) سایر (از دانشجو همکاران •

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه اصنافی، سادات شیما

ریسمان. نظریۀ و هولوگرافی

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه ، بدرویا الک

سیاهچاله. در کوانتومی اثرات مطالعۀ

، مرکز تهران آزاد دانشگاه و پژوهشگاه پیرمرادیان، رضا

کوانتومی. درهم تنیدگی

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه ثابتی، بهزاد

ریسمان. نظریۀ و هولوگرافی

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه ساحلی، فرشته

.LHC در باال درخشندگی در انباشت حذف

نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه ، سلیمی مرضیه
طوسی،

از استفاده با lepton و jet کانال در w بوزون قطبش اندازه گیری
.CMS آشکارساز توسط LHC برخورددهندۀ

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه شریفی، بابک

.PET تصویربرداری سیستم برای استفاده مورد آشکارسازهای ساخت

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه صادقی، احمد

دوسیته. آنتی فضای و همدیس میدان نظریۀ تبدیل

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه عابدی، جاهد

کوانتومی. سیاه چاله های در خال کوانتومی افت وخیزهای اثر

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه صفری، علیقلی زاده سارا

بازبهنجارش. گروه و گرانش

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه غفاری، غزال

فوتون. همراه تاپ کوارک تولید مقطع سطح اندازه گیری

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه قدرتی پور، ناهید

دودایمری. مدل در همدیس مشاهده پذیرهای

، مشهد فردوسی دانشگاه و پژوهشگاه ، کاوه حسام الدین

.w بوزون پالریزاسیون

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه مهراب پور، هادی

.C-Jet نهایی حالت با ابرتقارن جستجوی

اصفهان، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه نعمتی، آزاده

مختلف. ابعاد در جرم دار گرانش

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه زرین آبادی، وردیان نیلوفر

.Ads/CFT دوگانی و تانسوری شبکه های

• 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

محاسبه و ترکیبیات

درویشوند، احمدی عمران

محاسبه و ترکیبیات

اعتصامی، امید سید

محاسبه و ترکیبیات

افتخاری، ایمان

توپولوژی و هندسه

پورمهدیان، مسعود

ریاضی منطق

شریف، تیرداد

جابه جایی جبر
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رضایی، طایفه بهروز

محاسبه و ترکیبیات

گلشنی، محمد

ریاضی منطق

محسنی پور، شهرام

ریاضی منطق

آزمایشی علمی هیئت •

، هدایت زاده محمدهادی سید

توپولوژی و هندسه

ارشد پسادکتری پژوهشگر •

نصیری، میثم

توپولوژی و هندسه

پسادکتری پژوهشگران •

احمدیان، راضیه

جبری هندسه

افضلی، هادی سید

محاسبه و ترکیبیات

بقایی، خدیجه

آنالیز

بیگدلی، مینا

جابه جایی جبر

بیگلری، شهرام

توپولوژی و هندسه

حاتمی، امید

اعداد نظریۀ

حسینی، مریم السادات

توپولوژی و هندسه

حیدریان، بهار

اعداد نظریۀ

خدایی مهر، حسن

محاسبه و ترکیبیات

خزلی، علی

آنالیز

خسروی، فاطمه

آنالیز

خواجه پور، سولماز

توپولوژِی و هندسه

داوودی، اکبر

محاسبه و ترکیبیات

صادقی، آرش

جابه جایی جبر

فروغ، مرضیه

آنالیز

کمالی نژاد، علی

توپولوژی و هندسه

محمدیان، علی

محاسبه و ترکیبیات

ناظمیان، زهرا

جابه جایی جبر

یاسایی، محمدحسین

محاسبه و ترکیبیات

اصفهان شعبۀ

ابراهیمی، مهدی

جبر

، پارسا فرهمند امیر

جبر

، شاه سیاه مریم

محاسبه و ترکیبیات
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نجف آبادی، شریفی میثم

کاربردی ریاضیات

قاری، مقداد

ریاضی منطق

وابسته پژوهشگران •

اصفهان، دانشگاه اسداللهی، جواد

جبرها. نمایش نظریۀ در همولوژیکی روش های

، الزهرا دانشگاه دیوانی آذر، کامران

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

ارشد پژوهشگران •

محاسبه و ترکیبیات

طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه قربانی، ابراهیم

[t]ـ تریدها ساختار دربارۀ

مستقل

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه کیانی، داریوش

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

اصفهان شعبۀ

جابه جایی جبر

اصفهان، دانشگاه ساالریان، شکراله

کوهن ـ مکالی. جبر یک تکینگی رستۀ

محاسبه و ترکیبیات

اصفهان، صنعتی دانشگاه امیدی، غالمرضا

رمزی. نظریۀ زمینۀ در تحقیقاتی مسئلۀ سه

گروه ها نظریۀ

اصفهان، دانشگاه عبدالهی، علیرضا

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

مقیم پژوهشگران •

جابه جایی جبر

، ــ آهنگری، رسول

پایین. هم بعد از کوادراتیک جبرهای بکلین ـ رأس خاصیت

خوارزمی، دانشگاه جعفری، راحله

.(٢) عددی نیم گروه های جبرهای

محاسبه و ترکیبیات

تهران، دانشگاه محمدنوری، مرتضی

واژه ها. تجزیۀ با مرتبط مسائلی

ریاضی منطق

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه مفیدی، علیرضا

تعریف پذیر. سیستم های بحرانی خواص

آنالیز

صنعت، و علم دانشگاه آقاجانی، اسداله

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

تهران، دانشگاه اسدی، محمدباقر

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

مدرس، تربیت دانشگاه امینی، مسعود

عملگرها. جبر دقیق بعد

بهشتی، شهید دانشگاه دهکردی، شاهرخی صادق محمد

چندبعدی. تغییرات حساب در بحرانی نقاط بودنِ منظم

توپولوژی و هندسه

بهشتی، شهید دانشگاه فخاری، عباس

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

اعداد نظریۀ

مدرس، تربیت دانشگاه رجایی، علی

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

احتمال و آمار

اصفهان، دانشگاه اسدی، مجید

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

آنالیز

اصفهان، دانشگاه هرندی، امینی علیرضا

باناخ. فضاهای در کاهنده نگاشت های ثابت نقاط

اصفهان، دانشگاه فخار، مجید

بازتابی. باناخ فضاهای در هموار غیر توابع برای KKT شرایط

اصفهان، دانشگاه اصفهانی، نصر رسول

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

جبر

اصفهان، صنعتی دانشگاه بهبودی، محمود

ماشکه. قضیۀ تعمیم امکان و مجازی نیمسادۀ مدول های

، شهرضا دانشگاه دهکردی، مرادزاده علی

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

اصفهان، دانشگاه اصفهانی، نصر علیرضا

اریب. خوشه ای جبرهای برای ماکسیمال سبز دنباله های

اصفهان، دانشگاه ، یوسف زاده ملیحه

یکانی نمایش های و آفین لی سوپرجبرهای

منطق

اصفهان، دانشگاه قاری، مقداد

کاربردهایش. و توجیه منطق

اصفهان، صنعتی دانشگاه کوشش، محمدرضا

. CB(X) در بسته ایده آل های

جابه جایی جبر

اصفهان، صنعتی دانشگاه هاشمی، امیر

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

اعداد نظریۀ

اصفهان، صنعتی دانشگاه فراشاهی، رضائیان رضا

متناهی. میدان های روی بیضوی خم های کدگذاری

کاربردی ریاضیات

اصفهان، صنعتی دانشگاه تاتاری، مهدی

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

اصفهان، صنعتی دانشگاه گازر، مجید

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

اصفهان، دانشگاه میرزائی، داود

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

اصفهان، دانشگاه نوبختیان، صغری

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

محاسبه و ترکیبیات

اصفهان، دانشگاه پرورش، فرزاد

توزیع شده. رایانش برای کدها

توپولوژی و هندسه

، شهرکرد دانشگاه سبزواری، مسعود

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

فیزیک

اصفهان، دانشگاه ورشویی، امیرعباس

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

غیرمقیم پژوهشگران •

ترکیبیات

، اهواز چمران شهید دانشگاه جزایری، سیدمجتبی

.٣ قطر با منظم ـ فاصله دوبخشی کیلی گراف های بررسی
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شریف، صنعتی دانشگاه جعفری، امیر

متناهی مجموعه های اشتراکی و اجتماعی خواص

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه طاهرخانی، علی

ـ رادو. کو ـ اردوش قضیۀ نوع از جدیدی نتایج

، شیراز دانشگاه عبودی، محمدرضا

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

، شاهرود صنعتی دانشگاه علیشاهی، میثم

آن. از کاربردهایی و گیل لم تعمیم

تهران، دانشگاه غرقانی، نرگس

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

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه هاشمی، سیدناصر

گراف ها. زتای تابع

جابه جایی جبر

، ــ ، امان زاده انسیه

شبه دوگانی. مدول های

گیالن، دانشگاه بحیرایی، پیام

همبافت ها. ـ N رستۀ مدلی ساختارهای

اردبیلی، محقق دانشگاه بهمن پور، کمال

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

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه بیاتی، شمیال

سادکی. تحلیل های

، ــ حبیبی، شکوفه

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

، ــ دوستی مهر، محمدرضا

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

اردبیلی، محقق دانشگاه زرگر، راهرو مجید

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

، مراغه دانشگاه اصغر، رحمتی رحیم

تجزیه پذیری. ـ k مفهوم توسیع

، ــ رحیمی، امیرمسعود

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

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه مدنی، سعیدی سارا

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

سبزواری، حکیم دانشگاه شریفان، لیال

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

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه نصراله نژاد، عباس

تصویری. فضای در نقاط ایده آل آلوفی جبر

ریاضی منطق

آذربایجان، مدنی شهید دانشگاه تاری، سمیه

ضعیف. کمینۀ ـ ت ساختارهای در غیرارزیابی برش های

اراک، صنعتی دانشگاه خانکی، کریم

درون استقالل خاصیت شالح: پایداری نظریۀ در جدید رهیافت های
باناخ. فضاهای نظریۀ و مدل نظریۀ پیوندهای و مدل یک

، ــ سراجی، پیام

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

، تبریز دانشگاه پورمهر، صالحی سعید

محاسباتی. دیدگاه از گودل ناتمامیت دوم قضیۀ

هندسه

، ــ ، اکبرزاده رسول

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

، ــ ، پسندیده هادی

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

تهران، دانشگاه صالحانی، خواجه مهدی

مقید. دینامیکی سیستم های هندسی کنترل و مکانیک
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مدرس، تربیت دانشگاه ستایش، ایمان

فشرده. نوع از خم های پرمایشی فضای کاپای حلقۀ

، ــ قهرائی، الهام

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

جبر

خوارزمی، دانشگاه رمضانی نسب، مجتبی

گروهی. حلقه های روی ضعیف لی انگل شرط

، ــ یاوری، مهدیه

مرتب. مجموعه های ـ S در ضعیف انژکتیوی

گروه نظریۀ

، ــ شفیعی، فریده

و آن تحویل ناپذیر سرشت های درجات مجموعۀ با گروه ساختار ارتباط
آن. به وابسته مختلط جبری گروه

آنالیز

دامغان، دانشگاه رشیدی، اصفهانی سیدامین

غیرخطی. ضعیف بلند امواج دینامیک

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه رستمی، مهدی

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

، ــ سروش مهر، مائده

گروه ها. میانگین پذیری زمینۀ در باز مسائل جدیدترین بررسی

، ــ سلیمی، لیال

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

شریف، صنعتی دانشگاه صفدری، محمد

غیرخطی. پاره ای دیفرانسیل معادالت

بروجردی، آیت اله دانشگاه ، گابله موسی

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

کاربردی ریاضیات

تفرش، دانشگاه چگینی، نبی اله

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

تهران، دانشگاه حسینی، علیرضا

جدید. منظم ساز جملۀ یک از استفاده با تصویر پردازش

، ــ خوش خبر، صغری

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

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه شاکری، فاطمه

استوایی. ویژۀ مقادیر کران های بررسی

مازندران، دانشگاه فخری، اشکان

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

ایران، صنعت و علم دانشگاه نیک آزاد، تورج

بلوکی. ـ ستونی تکراری روش های

، شیراز صنعتی دانشگاه هاشمی، بهنام

ارمیتی. ماتریس های تابع نمایی برای حصارهایی محاسبۀ

اعداد نظریۀ

تهران، دانشگاه قادرمرزی، امیر

دیوفانتی. معادالت حل در کارا روش های

زیستی ریاضیات

، مشهد علوم پزشکی دانشگاه ، شمس آرا الهام

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

اصفهان شعبۀ

، ــ امیری، فاطمه

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

، ــ اسکندری، بهبودی غالمرضا

شکافتنی. لی سوپرجبرهای ـ هوم و جبرها ـ هوم
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اصفهان، دانشگاه پورمیری، علی

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

اصفهان، دانشگاه توانگر، مهدی

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

اصفهان، صنعتی دانشگاه جوادی، رامین

بهینه. پوشش و بسته بندی

، خوانسار کامپیوتر و ریاضی دانشکدۀ حاجی شریفی، حمیدرضا

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

، ــ ، دره مهدی

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

اصفهان، دانشگاه ، زمان زاده احسان

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

کاشان، دانشگاه سلطانی، زینب

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

، ــ شهرکی، صیادی مرضیه

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

اصفهان، دانشگاه موسلو، عظیمی وحید

فناوری. و فیزیک ریاضی،

، ــ فاضل پور، زیبا

آنها. نمایش و کاوادا جبرهای

، ــ کشاورز، محمدحسین

اوسلندر. ـ N جبرهای

، ــ نظردنیوی، صادق

مجانبی. رفتار ـ استراوس ـ اردوش حدس دربارۀ

، ــ نعمت بخش، امین

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

، خوانسار کامپیوتر و ریاضی دانشکدۀ دهکردی، واحد راضیه

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

دانشجویان •

هندسه

اصطهباناتی رجب زاده حسام الدین

پور گلی جواد

جبری هندسۀ

فرهادپور حامد

محاسبه و ترکیبیات

بیدگلی محمدرضا

ابر شفائی مسعود

دانش پژوه حمیدرضا

• زیستی علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

صادقی مهدی

پسادکتری پژوهشگران •

، پژوهشگاه اقدم، رزا

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

، پژوهشگاه تیرانداز، آرش

زیستی. مولکول های ساختار به جبری رویکرد مداری: توپولوژی

، پژوهشگاه خسروی، پگاه

و پروسه ها ژن ها، ردیابی جهت زیستی شبکۀ آنالیز روش های بهبود
مسیرها.

، پژوهشگاه صفدری، حدیثه

به زیست الیه ها فضایی ساختار شکل گیری فرایند تصادفی مدل سازی
خودسازمانده. صورت
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، پژوهشگاه رهور، علیزاد امیررضا

ژنتیکی. تنظیم کنندۀ شبکه های شناسایی

، پژوهشگاه ، کالیراد عطا

زنده. موجودات تصمیم گیریدر تکامل چگونگی بررسی

ارشد پژوهشگران •

بهشتی، شهید دانشگاه اصالحچی، چنگیز

ژن ها. بیان بیزی شبکه های

تهران، دانشگاه پزشک، حمید

محاسباتی زیست شناسی در احتمالی مدل های

، پژوهشگاه صادقی، مهدی

ژن ها. توالی آنالیز

مقیم پژوهشگران •

تهران، دانشگاه گنج تابش، محمد

بر مبتنی مغز بینایی قشر در نورونی فرایندهای محاسباتی مدلسازی
زیستی. یافته های

بهشتی، شهید دانشگاه گنجعلی، مجتبی

ژنوم. بیان داده های تحلیل در بیزی روش های از استفاده

غیرمقیم پژوهشگران •

تهران، دانشگاه الهی، الهه

.DNA دسترس پذیری روی مختلف هیستونی نشانه های ترکیبیاتی اثر

تهران، دانشگاه انصاری پور، ناصر

بیماری با (GWAS) تمام ژنومی همبستگی نتایج تحلیل و تجزیه
تمام ژنومی. برهم کنش و بیان داده های پایۀ بر پستان سرطان

مدرس، تربیت دانشگاه باغفلکی، تابان

بودن. نرمال  فرض از شدن دور با زمان ـ مبنا ژن های مجموعه تحلیل

، پاستور انستیتو جعفری، محی الدین

با اینترلوگ شبکۀ تولیدکنندۀ نرم افزاری بستۀ توسعۀ و بهبود تولید،
شبکه. و توالی هم ردیفی مفهوم از استفاده

قزوین، آزاد دانشگاه حبیبی، مهناز

پروتئینی کمپلکس زیرساختارهای و پروتئینی شبکه های تحلیل
شبکه. انتروپی مفهوم براساس

طباطبایی، عالمه دانشگاه تبار، رضایی وحید

از استفاده با پروتئینی خانواده های به پروتئینی دنباله های انتساب
بیزی. شبکه های

بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه رمضانی، فاطمه

طریق از طال نانوذرۀ با برهم کنش IgGدر عملکردی و ساختاری بررسی
کامپیوتری. محاسبات

، امیرکبیر دانشگاه میرک آبادی، زارع فاطمه

طی DNAدر دورشته ای شکست های ترمیم فرایند ریاضی مدلسازی
سلولی. چرخۀ

کاشان، دانشگاه سرتختی، سلیمی جواد

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

مدرس، تربیت دانشگاه ظهیری، جواد

ضدیخ زدگی. پروتئین های محاسباتی تشخیص

مدرس، تربیت دانشگاه عرب، شهریار

برهم کنش شبکه های در کاذب مثبت برهم کنش های تشخیص
پروتئین ـ پروتئین.

خوارزمی، دانشگاه قائمی، مهرداد

تأخیری. دیفرانسیل معادالت با ژن بیان تصادفی شبیه سازی

تهران، دانشگاه قرقانی، سجاد

روی بر دارویی ترکیبات مهارکنندگی فعالیت پیش بینی و مدلسازی
.BChE و AChE آنزیم های

تهران، دانشگاه جعفری، کریمی محمدحسین

بی نظم پروتئین های ساختاری هنگرد ایجاد برای کارآمد روشی توسعۀ
ذاتی.

مدرس، تربیت دانشگاه ، گل علی زاده موسی

پروتئین. ساختار تعیین در احتمالی بعد کاهش روش های کاربرد مطالعۀ

تهران، دانشگاه گلیایی، سماء

زیستی. شبکه های همترازی الگوریتم های
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مدرس، تربیت دانشگاه ورنوسفادرانی، مانی احمد

مدل های توسعۀ منظور Binding-BDبه مولکولی پایگاه از استفاده
هدف پیش بینی برای تجمعی قوانین استخراج و چندمتغیره تفکیکی

دارویی. لیگاندهای بیولوژیکی

تهران، دانشگاه مقیمی، حمید

Zymomonas mobilis ZM4 متابولیکی شبکۀ مدل بازسازی
اتانول. بهینۀ تولید منظور ATCC)به 31821)

تهران، دانشگاه مهرنژاد، فرامرز

نانوذرات در پروتئین ها و پپتیدها شدن انکپسوله و جذب مطالعۀ
مولکولی. مدلسازی کمک به پلیمری

مدرس، تربیت دانشگاه میرزایی، مهدی

پتانسیل توابع کارایی در مختلف اسیدآمینه های تأثیر و نقش بررسی
پایه. دانش

مدرس، تربیت دانشگاه نادری منش، حسین

دوگانه دوست. پپتیدهای خودآرایی در دانه درشت نیروی میدان توسعۀ

دانشگاه ها)   سایر (از دانشجو همکاران •

بهشتی، شهید دانشگاه اجاللی، نسیم

خوشه بندی. در داده ها ترکیب

تهران، دانشگاه پاکزاد، پارسا

تکاملی. بازی های نظریۀ

بهشتی، شهید دانشگاه جهانگیری، سهیل

زیرگونه ها. برای فیلوژنتیک درخت های یافتن برای نوین روش

بهشتی، شهید دانشگاه رضوان، ابوالفضل

سرطان. شناسانی برای ژنی بیان شبکه های تحلیل

تهران، دانشگاه صیدخانی، حسین

مغزی ارتباطی شبکه های مبنای بر مغز عملکرد ساختار نقشۀ بررسی
.٢ بند

تهران، دانشگاه ملک پور، سیدامیر

افراد در ژن ها کپی تعداد در اختالف مطالعۀ برای بیزی مدل های
گوناگون.

• شناختی علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

زارعی مهدی

ارشد پسادکتری پژوهشگر •

احسائی، قاضی زاده علی

نخستی سانان در پاداش بلندمدت حافظۀ و یادگیری مکانیزم های

پسادکتری پژوهشگران •

دهاقانی، ابوالقاسمی محمدرضا

Effects of prefrontal dopamine on behavioural and
neural signatures of attention in macaque mon-
keys.

بوالحسنی، احسان

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

معین الدین، تألهی شیما

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

رادمان، نرگس

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

کرمانی، زنده روح ساره

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

جماب، سرابی عطیه

Behavioral and neural mechanism underlying hu-
man decision-making toward uncertainty.
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سیدعالئی، شیما سیده

مسئله. حل هنگام عصبی شبکه های بررسی

لنگری، شجاعی سمانه سیده

Automatic segmentation of positron emission to-
mography images.

فضلعلی، زینب

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

اصفهانی، قاسمی زهرا

Manipulating effective connectivity in brain net-
works by controlling phase relations among neu-
ronal rhythms.

کاشانی، علیرضا

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

کالیی، آهنگر مریخی یاسر

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

وهابی، عبدالحسین

Analysis of brain networks in neurodevelopmental
disorders.

مقیم پژوهشگران •

عالئی، سید حامد سید

Receptive field of human olfactory recptors.

طوسی، کاهوکار احسان

بینایی. نرونی مکانیسم های

مقدم، نصیرایی عباس

تصویربرداری اساس بر مغز کارکردی و ساختاری اتصاالت بررسی
.MRI

، ولیزاده علیرضا

Manipulating effective connectivity in brain net-
works.

غیرمقیم پژوهشگران •

رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه ابراهیم پور، رضا

Dynamics of confidence formation in decision-
making process.

تهران، دانشگاه دهکردی، حسین زاده غالمعلی

کارکردی. تصویربرداری داده های آنالیز و اخذ

ایران، صنعت و علم دانشگاه دلیری، محمدرضا

بینایی. سیستم در توجه نورونی مکانیسم های

تهران، دانشگاه راجی مهر، رضا

Representation of static and dynamic natural im-
ages in human visual cortex.

تهران، دانشگاه ، سلطانیان زاده حمید

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

دانشجویان •

ارشادمنش، سارا

افضلیان، ندا

امین منصور، فائزه

برکچیان، زهرا

دهکردی، بهمنی زهرا

حسن تاش، مریم

خاتمی، لیال

خدادادی فر، تینا

دزفولی، دوستانی نرگس

ذباح، سجاد

انامق، رجایی کریم

رشیدشمالی، صفورا

رضایت، احسان

شاعری، محمدعلی

شاکریان، فریده

شفائی، راحله
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صبری، محمدمهدی

صفری، وجیهه

طوسی، طاهره

، عباس زاده مجتبی

فرض مهدی، امیرحسین

فرمانی، سپیده

فریدونی، مرضیه

محمدخانی، آیدا

معرفت، حانیه

دانشجو همکار •

، پژوهشگاه خامه چیان، محمدباقر

بینایی. سیستم در توجه نورونی مکانیسم های

پژوهشکده امریه سرباز •

مهر، کریمی سعید

• کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

آزاد سربازی حمید

ارشد پسادکتری پژوهشگران •

توسرکانی، روزبه

بازی ها. نظریۀ از استفاده با باکتری شدن لیز احتمال توزیع مدلسازی

پناهی، شریعت پویا سید

تصادفی. ساختار دارای شبکه های در اطالعات انتقال

کامران، لطفی پژمان

سرورها. برای مدارگزینی بر مبتنی تراشۀ روی بر شبکه های

پسادکتری پژوهشگران •

آجرلو، حسین

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

الریجانی، اردشیر ابراهیم

هم رو. کوانتومی پردازه های درستی سنجی

ملکی، انتظاری رضا

در توزیع شده دادۀ مراکز کارآیی ـ اتکاپذیری ارزیابی و مدلسازی
ابری. رایانشی سیستم های

اورند، محدثه

کاربرد. و تئوری طراحی: فضای نگاشت

جنتی، هدی

مکان یابی. الگوریتم های در امنیت

هوالری، حسینی عادل

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

رحمتی، دارا

تراشه. روی شبکه های معماری و کارایی تحلیل

زارع، مرضیه

پیچیده. شبکۀ دو میان برهم کنش

سبک رو، محمد

نیمه نظارتی یا نظارت بدون تحلیل برای عمیق شبکه های معرفی و بهبود
ویدیو.

شیرمحمدی، زهرا

تراشه. روی شبکه های اطمینان قابلیت افزایش

علیپور، شراره

آنها. شمارش و اشیاء دید برای کارا الگوریتم های

، فربه حامد

کامپیوتری. حافظه های در اشکال تحمل پذیری راهکارهای ارائۀ

فالحتی، هاجر

گرافیکی. پردازنده های انرژی بهبود

مرادیان، معصومه

ابری. محاسبات و اشیاء اینترنت شبکۀ در انرژی بهره وری
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ارشد پژوهشگران •

بهشتی، شهید دانشگاه جابری پور، قاسم

و SMOS پیاده سازی برای کامپیوتری حساب سخت افزار طراحی
جدید. تکنولوژی های

تهران، دانشگاه خونساری، احمد

آتی. شبکه های تحلیلی بررسی و کارایی ارزیابی

شریف، صنعتی دانشگاه قدسی، محمد

مختلف. زمینه های در کارا تقریبی و دقیق الگوریتم های

مقیم پژوهشگران •

طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه احمدی، علی

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

تهران، دانشگاه کارگهی، مهدی

مختلط. اهمیت فیزیکی ـ سایبری سیستم های مدیریت و تحلیل

بهشتی، شهید دانشگاه ناوی، کیوان

نانو. فناوری از استفاده با منطقی و حسابی مدارهای طراحی

غیرمقیم پژوهشگران •

تهران، دانشگاه ، کوشا افضلی علی

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

رجایی، شهید دانشگاه باقری، نصور

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

ایران، صنعت و علم دانشگاه پاطوقی، احمد

غیرمنظم. سفارشی تراشۀ بر شبکه های در گاه حرارت   آ مسیریابی

، نور پیام دانشگاه ، تنها جعفر

چندکالسه. نیمه نظارتی یادگیری مسائل در بوستینگ جدید روش یک

بهشتی، شهید دانشگاه ابوالحسن، حاجی حسین

گراف ها. روی برخط یادگیری

شریف، صنعتی دانشگاه خلج، حسین بابک

اندرکنش های به توجه با مخابراتی شبکه های عملکرد بهبود راهکارهای

توزیع. کنترل و ذخیره سازی و پردازشی

تهران، دانشگاه حسینی، رشاد

ماشین. یادگیری در آن کاربردهای و منیفلد روی بر بهینه سازی

سمنان، دانشگاه گیو، دری مرتضی

سیستم با حسابی واحدهای سخت افزارهای پیاده سازی و طراحی
. unum اعداد نمایش

، شیراز دانشگاه اسدآبادی، راجی محسن

و ساخت تغییرات حضور در دیچیتال مدارهای اطمینان قابلیت بهبود
کارکرد. حین تغییرات

بهشتی، شهید دانشگاه رجایی، رامین

و CMOS ترکیبی مدارهای بر مبتنی نافرار مجتمع مدارهای طراحی
کم توان. و نرم خطاهای دربرابر مقاوم صورت به MTJ

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه رزازی، محمدرضا

رفتن. راه و پوششی هندسی مسائل

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه رازقی، پروین

داده ها. رده بندی در خودآموز یادگیری

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه رضوانیان، علیرضا

تصادفی. گراف های از استفاده با اجتماعی شبکه های مدلسازی

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه سلیمان فالح، مهران

اجرا. زمان نظارت با اعمال قابل خط مشی های سرشت نمایی

تهران، دانشگاه شاکری، آزاده

ماشین. یادگیری روش های از استفاده با متنی دادۀ کاوش های

تهران، دانشگاه صالحی، مصطفی

ناهمگن. اطالعاتی شبکه های در ناهنجاری تشخیص

شریف، صنعتی دانشگاه ، علیزاده بیژن

دیجیتال. مدارهای در عیب یابی

ایران، صنعت و علم دانشگاه فیلی، هشام

متن کاوی. در عمیق یادگیری روش های از استفاده

کرمان، باهنر شهید دانشگاه قوامی، بهنام

حضور در دیجیتال مجتمع مدارات نرم خطای نرخ کاهش و تخمین
چندگانه. خطای
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تهران، دانشگاه کبریایی، حامد

انرژی. هوشمند شبکه های در بهینه کنترل

تهران، دانشگاه کمال، مهدی

سیستم های کارایی افزایش برای غیردقیق محاسبات از استفاده
دیجیتال.

تهران، دانشگاه محمدی، سیامک

تراشه. روی شبکه های طراحی در کشسان مدارهای قابلیت های ارزیابی

تهران، دانشگاه مدرسی، مهدی

الگوریتم های تسریع برای حافظه، در پردازش معماری یک ارائۀ
بیوانفورماتیک.

کاشان، دانشگاه وحیدپور، مهدی

آنها. کاربردهای و یادگیر آتوماتاهای بر مبتنی تطبیقی پتری شبکه های

پژوهشی هستۀ •

هسته مسئول

شریف، صنعتی دانشگاه سربازی آزاد، حمید

سریع. پردازش شبکه های و معماری

پسادکتری

داللی. رضازاد سید مصطفی سید

دانشگاه ها) سایر (از همکار دانشجویان

شریف صنعتی دانشگاه صدرالساداتی، محمد سید

شریف صنعتی دانشگاه دارابی، سینا

شریف صنعتی دانشگاه بخشعلی پور، محمد

دانشجویان •

افشاری، بهنام

بهاری فرد، فاطمه

بهجتی، شهاب

تقوی، لیال

دهکردی، حسین پور امیرهوشنگ

حسین قربان، سمیرا

داوری، محمدجواد

شیرازی، محمد

صامعی، زینب

طاهری، گلناز

غفاری، مهنازسادات

گرزین. علی اصغر

• نانو علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

عسگری رضا

ارشد پسادکتری پژوهشگر •

ابوطالبی، سیدحامد

انرژی. ذخیره سازی کاربردهای برای دوبعدی مواد تولید

پسادکتری پژوهشگران •

عزیزی، مریم

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

علی پور، سحر

کوانتومی رایانش و اطالعات

نمرور، فیضی امید

طراحی برای ساختاری واحدهای نانو مدرن معمای و تکنولوژی
شبه و دوبعدی مواد روی مولکولی و اتمی مقیاس در منطقی گیت های

دوبعدی.

قوامی، بدیع

نانوساختارها. کوانتومی ترابرد و اپتیکی، الکترونی، خواص بررسی
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گلی، محمد

و زیستی ساختارهای برای کوانتومی مکانیک روش های توسعۀ
نانومتری.

مجیدی، لیال

جدید. دوبعدی نانوساختارهای ترابردی خواص

نوربخش، زهرا

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

مقیم پژوهشگران •

شریف، صنعتی دانشگاه اجتهادی، محمدرضا

فعال. سیستم های بررسی

، پژوهشگاه اخوان، مژده

دارورسانی. سیستم های مدل سازی

تهران، دانشگاه پورفتح، مهدی

دوبعدی. سیستم های و گرافین

، ــ تربتیان، زهرا

نانوساختارها. در پالسمونی مدهای

طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه جلیلی، سیف اله

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

مدرس، تربیت دانشگاه جمالی، یوسف

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

خمینی، امام  بین المللی دانشگاه رجب پور، علی

نانوساختارها. در گرما انتقال مدل سازی

شریف، صنعتی دانشگاه رضاخانی، طایفه علی

کوانتومی. رایانش و اطالعات

بهشتی، شهید دانشگاه ساسانپور، پژمان

عصبی. سیستم های مدل سازی در الکتریکی مدارهای تئوری کاربرد

شریف، صنعتی دانشگاه سیدعالئی، حمید سید

فعال. سیستم های بررسی

شریف، صنعتی دانشگاه شهیدانی، ساره

کوانتومی. رایانش و اطالعات

بهشتی، شهید دانشگاه صادقی، علی

اتمی. مقیاس در اصطکاک

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه عابدین پور، سعید

سرد. فوق اتم های

اصفهان، صنعتی دانشگاه عبدالحسینی، اسماعیل

نانوساختارهای با الکترومغناطیس میدان های تعامل مدلسازی
زیستی.

، پژوهشگاه فرجام، مانی

محاسباتی شیوه های از استفاده با گرافین الکترونیکی خواص بررسی
کوانتومی. شیمی

زنجان، دانشگاه فوالدوند، محمدابراهیم

ماکرومولکول ها. ترابرد و مولکولی ترافیک

اصفهان، دانشگاه لهراسبی، امیر

نانوساختارهای با الکترومغناطیس میدان های تعامل مدل سازی
زیستی.

، ــ مرادی، علیرضا

زیستی. مواد از تفکیک ابر و سه بعدی تصویرگری

طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه هدش، منتظری عباس

کربنی. نانوساختارهای با تقویت شده پلیمرهای مقیاسی چند مدل سازی

صنعت، و علم دانشگاه نمیرانیان، افشین

دیواره). (تک کربنی نانولوله های در کوانتومی تداخل پدیدۀ

دانشجویان •

شوره گوئی، اسمعیل زاده مجید

ثانی، رضائی مجتبی سید

الحسینی، رفیعی ندا

عباسی، ساالر

زرگر، علوی آزاده

علیدوستی، محمد

فالح، زهره
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دانشگاه ها) سایر (از همکار دانشجویان •

شریف، صنعتی دانشگاه احمدیان، زهرا

فعال. سیستم های بررسی

شریف، صنعتی دانشگاه افسری، مریم

کوانتومی. رایانش و اطالعات

شریف، صنعتی دانشگاه خاتمی، مریم

فعال سیستم های بررسی

شریف، صنعتی دانشگاه خان احمدی، مریم

کوانتومی. رایانش و اطالعات

شریف، صنعتی دانشگاه زاهدی، مجتبی

کوانتومی. رایانش و اطالعات

شریف، صنعتی دانشگاه فرنودی، علی

فعال. سیستم های بررسی

سربازی نخبگان طرح •

بهشتی، شهید دانشگاه اصل، اسکندری امیر

مقیاس. نانو سیستم های در ترابرد

شریف، صنعتی دانشگاه توکل، مهدی

مولکولی. دینامیک روش به اکساید گرافن مکانیکی خواص بررسی

، پژوهشگاه ثانی، رضائی سیدمجتبی

دوبعدی. نانوساختارهای ساکن به ابتدا مطالعۀ

شریف، صنعتی دانشگاه ساالری، حسین

شاخه شاخه شده. دی ان ای ابرپیچه های ساختاری خواص

، پژوهشگاه قربانی، محمد

ابرخازن های عنوان به خودسامانده فلزی اکسیدها/هیدروکسیدهای
فاز. به وابسته مطالعۀ نامتقارن:

• تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

دستجردی وحید حمید

رسمی علمی هیئت •

دستجردی، وحید حمید

قابلیت. مفهوم و معرفتی توجیه

موسویان، نصراله سید

مفاهیم. درباب گرایی منشأ

ارشد پسادکتری پژوهشگران •

صائمی، امیر

پیامدها. و چالش ها دوگانه: نتایج اصل

مروارید، محمود

کلی. خواست های و مشروط خواست های تحلیل

پسادکتری پژوهشگران •

اباذری، آرش

هگل. قدرت وجودشناسی

زمانی، محسن

تقلیل. و سوپرونینس صادق سازی،

طیبی، ساجد

مفرد. اندیشه های انتقال و ذهنی پرونده های

مهاجری، مصطفی

علیت. و عقالنی تصمیم

هریس، یوسفی علی

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

مقیم پژوهشگران •

، پژوهشگاه آزادگان، ابراهیم

ایمان. پذیرش عقالنیت

، پژوهشگاه حسینخانی، علی

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

، پژوهشگاه حسینی، داود

مدل. نظریۀ پایۀ بر رواداری سمنتیک منطقی ـ فلسفی مسائل
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، پژوهشگاه نسب پور، ضیاءعلی مسعود

اخالق. فلسفۀ در مباحثی

، پژوهشگاه فالحی، اسداله

مرش. و گالمیناس پیش جدولی کالسیک ربط منطق اصل بندی

، پژوهشگاه ، کریم زاده امید

اختالف نظر. معرفت شناسی در باالتر مرتبه شواهد نقش

• فیزیک پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

شیخ جباری محمدمهدی

پیشکسوت استاد •

بنیادی. فیزیک گلشنی، مهدی

رسمی علمی هیئت •

شیخ جباری، محمدمهدی

باال. انرژی های

عسگری، رضا

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

، علیشاهیها محسن

باال. انرژی های

فرزان، یاسمن

بنیادی. ذرات

ناجی، علی

بیوفیزیک. و نرم مواد آماری فیزیک

آزمایشی علمی هیئت •

عشوریون، امجد

کیهان شناسی.

ارشد پسادکتری پژوهشگر •

دبیریان، علی

آزمایشگاه.

پسادکتری پژوهشگران •

افشار، حمیدرضا

باال. انرژی های

بختی، پویا

باال. انرژی های

جمالی، طیب

بیوفیزیک. و نرم مواد آماری فیزیک

حاجیان، کمال

باال. انرژی های

زارع، مریم

آزمایشگاه.

رمشتی، زارع بابک

چگال. مادۀ

سراج، علی

باال. انرژی های

سرابی، سلطان پناهی حسام

باال. انرژی های

صادقیان، سعیده

باال. انرژی های

قهرمانی، طاهر فرهاد

بنیادی. فیزیک

عباسیان، سارا

آزمایشگاه.

مظفر، محمدی محمدرضا

باال. انرژی های

مالباشی، علی

باال. انرژی های

مقیم پژوهشگران •

نجف آبادی، ابراهیم هاجر

باال. انرژی های
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ابوالحسنی، علی اکبر

باال. انرژی های

تنهایی، حسین

باال. انرژی های

جاویدپور، لیلی

نرم. مواد و آماری فیزیک

حمزه پور، حسین

نرم. مواد و آماری فیزیک

خسروی، نیما

باال. انرژی های

رسولی، سیدنادر

چگال. مادۀ

، سپهری نیا رضا

چگال. مادۀ

باغینی، شجاعی فاطمه

بنیادی. فیزیک

شفیع خانی، عزیزاله

الیه نشانی. آزمایشگاه

شفیعی، افشین

بنیادی. فیزیک

علی اکبری، محمد

باال. انرژی های

مقدم، قربانزاده علی

چگال. مادۀ

کمالی، وحید

باال. انرژی های

لنگری، عبداله

چگال. مادۀ

مشاعی، احمد

الیه نشانی. آزمایشگاه

مصدق، حمید

چگال. مادۀ

موحد، سیدمحمدصادق

باال. انرژی های

نفری، ناصر

چگال. مادۀ

عالئی، واعظ سیدمهدی

نرم. مواد و آماری فیزیک

دانشجویان •

اسمعیلی، عرفان

حیدری، شیوا

رجایی، مشکات

سبط الشیخ، محمود

شبان نیا، محمدرضا

صفری، حمیدرضا

عبادی، جواد

محمودی، فرزانه

دانشگاه ها) سایر (از دانشجو همکاران •

شریف، صنعتی دانشگاه آقاپور، سجاد

بنیادی. فیزیک

بهشتی، شهید دانشگاه اسدی، محمد

باال. انرژی های

شریف، صنعتی دانشگاه حبیبی، علیرضا

چگال. مادۀ

اسالمی، آزاد دانشگاه ، حسین زاده ابوالفتح

آزمایشگاه.

شریف، صنعتی دانشگاه رستمی، عباسط

بنیادی. فیزیک

شریف، صنعتی دانشگاه رمضانی، مهدی

بنیادی. فیزیک
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، الزهرا دانشگاه ، فیروزه سعید هما

آزمایشگاه.

شریف، صنعتی دانشگاه سلطان منش، علی

بنیادی. فیزیک

اسالمی، آزاد دانشگاه سلیمانی، شهرام

آزمایشگاه.

تهران، دانشگاه بهبهانی، فروزانی علیرضا

آماری. فیزیک

شریف، صنعتی دانشگاه فریدی، آزاده

چگال. مادۀ

شریف، صنعتی دانشگاه قمصری، قهرودی فرنود

چگال. مادۀ

شریف، صنعتی دانشگاه ارونق، محمدی مسعود

آماری. فیزیک

شریف، صنعتی دانشگاه میرمجربیان، فاطمه

چگال. مادۀ

تهران، دانشگاه صادقی، نایب صفورا

آماری. فیزیک

(طوالنی مدت) مهمان پژوهشگران •

مدرس، تربیت دانشگاه ، افتخاری نیا بهروز

آزمایشگاه.

، مشهد فردوسی دانشگاه جعفری، قدیر

باال. انرژی های

اسالمی، آزاد دانشگاه حامدی، طاهره

آزمایشگاه.

مازندران، دانشگاه ، حسین زاده وحید

باال. انرژی های

، کانادا ساسکاچوان، دانشگاه یامچی، ضعیفی مهدی

نرم. مواد و آماری فیزیک

، ترکیه دوغوش، دانشگاه عزیزی، کاظم

باال. انرژی های

مدرس، تربیت دانشگاه ، نجفی زاده مجتبی

باال. انرژی های

انگلستان، ساوتهمپتون، نیلی، حسین

نرم. مواد و آماری فیزیک

، شیراز دانشگاه ، وحیدی نیا محمدحسن

باال. انرژی های

• نجوم پژوهشکدۀ •

پژوهشکده رئیس •

فیروزجاهی حسن

پیشکسوت استاد •

منصوری، رضا

کیهان شناسی

رسمی علمی هیئت •

فیروزجاهی، حسن

اولیه. جهان کیهان شناسی

خسروشاهی، قرار حبیب

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

پژوهشکده به وابسته علمی هیئت •

مشحون، بهرام

گرانش. تئوری

پسادکتری پژوهشگران •

اردکانی، اعرابی حسام الدین

طیف انتقال در میکرولنز با مجهز نوری فیبر سیستم ساخت و طراحی
ملی. رصدخانۀ تصویر

فیروزجائی، تقی زاده جواد

دوسیته. زمان فضا در غیرخطی گرانشی موج حل –

تصویر در کیهان اولیۀ کوانتومی افت وخیز کالسیک شدن نحوۀ –
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واهمدوسی. نظریۀ در شرودینگری

نیرو. بدون شاره مدل سازی با ستاره یک رمبش حل –

نقطه ای. کیهانی سیاهچالۀ گرانشی همگرایی –

جامی، نرگس

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

جوادی، عاطفه

غبار. تولید و ستاره زایی تاریخچۀ

جوانمردی، بهنام

کوچک. و بزرگ مقیاس های در کیهان شناختی بررسی های

رایناد، رافائل

Astrophysical fluid dynamics.

رستمی، طاهره

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

زرین، حجار رئوف مجتبی

کیهانی. شبیه سازی در کهکشانی گروه های بررسی

شاکری، سروش

الکترودینامیکِ فرایندهای اثر ـ کیهانی اختالل های و حباب زایی
اخترفیزیکی. مشاهدات در کوانتومی

شیخ نظامی، سمیه

دوتایی. سیستم های از ناشی جت های مطالعۀ

واوسری، فتحی حسن

. SDSS دادۀ پایگاه در ghoslyها DLA آماری مطالعۀ

، فرهنگ نیا امین

. VLT تلسکوپ از استفاده با پخشی باندهای بررسی

مجومرد، کرمی آسیه

تورمی. مدل های در سیاالت فیزیک و مؤثر میدان نظریۀ روش های

گرجی، محمدعلی

تعمیم یافته. گرانشی مدل های در اختالالت بررسی

گودرزی، حدیث

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

میرآقایی، حلیمه

کهکشان های در ریلی ـ فنروف دوگانی روی بر محیط اثر بررسی
رادیویی.

مقیم پژوهشگران •

شریف، صنعتی دانشگاه باغرام، شانت

کیهانی. بزرگ مقیاس ساختارهای در اولیه کیهان اثر

خوارزمی، دانشگاه توسلی، سعید

کم چگال. محیط های در بیضوی کهکشان های بررسی

، شاهرود صنعتی دانشگاه منصوری، حسینی سیدعلی

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

اصفهان، صنعتی دانشگاه زارعی، مسلم

کیهانی. زمینۀ تابش داده های تحلیل

فناوری، و علم موزۀ محمدی، روح اله

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

همدان، بوعلی سینا دانشگاه مهرابی، احمد

سوزان. خط از چشمه گذر در مغناطیسی میدان اندازه گیری

تهران، دانشگاه نورباال، مهدیار

تورم. تا ابدی تورم از اولیه: عالم

غیرمقیم پژوهشگران •

خوارزمی، دانشگاه خسروی، شهرام

ساختار و بین راهی اثرات طریق از تاریک انرژی مدل های بررسی
بزرگ مقیاس.

، مشهد فردوسی دانشگاه عباسی، شهرام

را ADAF قرص عمود ساختار نامتقارن مغناطیسی میدان چگونه
داد؟ خواهد تغییر

سربازی طرح علمی هیئت •

مالیی نژاد، علیرضا

ستاره ای جمعیت و سینماتیکی ساختار بر میزبان محیط تأثیر بررسی
کهکشان ها. در
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سربازی نخبگان طرح •

صادق آبادی، اله یاری علیرضا

کیهانی. ساختارهای در نسبیتی اختالل های اثر

حقیقی، ژولیده محمدحسین

کهکشانی. خوشه های هستۀ در گرمایش و سرمایش توازن

دانشجویان •

امیدی، فرزاد

جزایری، صدرا

اردستانی، صادقی لیال

صالحیان، برنا

نصیری راد، امین

دانشگاه ها) سایر (از دانشجو همکاران •

شریف صنعتی دانشگاه اللهیاری، علیرضا

جنوب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه افتخاری، سمانه

شریف صنعتی دانشگاه انصاری فرد، محمد

ماهشهر دانشگاه ترکی، مریم

دامغان دانشگاه سبزعلی، وجیهه

امیرکبیر دانشگاه سیف اللهی، تیمور

بیرجند دانشگاه صارمی، الهام

ــ عبقریان، محسن

ــ هاشمی، سیدعظیم

فناوری توسعۀ بخش همکاران •

دانش، آرش

حسینی، میرمحمد عالءالدین

میهمان پژوهشگران •

ــ توکلی، یاسر

ــ مقدم، خوئینی سالومه

زنجان پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه عرفانی، انسیه

آملی آیت اله واحد آزاد، دانشگاه یوسفی، ابراهیم

همکاری نوع و پژوهشکده تفکیک به پژوهشگاه پژوهشگران آمار
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پژوهشکده
٠ ٠ ١۶ ٠ ٣ ٣٠ ٠ ٢٨ ٣ ۵ ٢ شتابگرها و ذرات
٠ ٠ ٠ ۶ ۴۶ ١٠ ١ ٢٠ ١ ١٠١ ٣ ریاضیات
٠ ٠ ٠ ٠ ١۶ ١٩ ٣ ۵ ٠ ٠ ٠ اصفهان ریاضیات
٠ ٠ ۶ ٠ ٢١ ٢ ٣ ۶ ٠ ٠ ٠ زیستی علوم
٠ ٠ ١ ٢۶٢ ۵ ۴ ٠ ١٣ ١ ٠ ٠ شناختی علوم
٠ ٠ ٣۵ ١٢ ٢۴ ۴۴ ٠ ١٨٣ ٣ ٠ ٠ کامپیوتر علوم
٠ ۵ ۶ ٧ ٠ ٢٠ ٠ ٧ ١ ١ ٠ نانو علوم
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۶ ٠ ۵ ٢ ٢ ٠ تحلیلی فلسفۀ
٩ ٠ ١۵ ٨ ٠ ٢٠ ٠ ١٣ ١ ۶۶ ١ فیزیک
۴ ٢ ١١ ۵ ٢ ٧ ٠ ١۶ ٠ ۴٧ ١ نجوم
١٣ ٧ ۵٨ ۶۴ ١١٧ ١٢٢ ٧ ١٣١ ١٢ ٢٨ ٧ جمع

۵۶۶ کل: جمع

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

است. سربازی طرح علمی هیئت عضو نفر یک .٧ است. آزمایشی علمی هیئت نفر یک .۶ هستند. پژوهشی هستۀ عضو نفر سه .۵ است.
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١٣٩۶ زمستان

رویـــدادهـا

• شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه خلوتی، محمدرضا

A review of the field stabilization techniques for RF
accelerating structures.

، پژوهشگاه سلحشور، مصطفی

An introduction to ion sources and simulation of
the ECR ion source.

، فرانسه نظری، فیزیک مؤسسۀ اولیترو، ـ  ایو ژان

Large anisotropies in the little bang.

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه قدرتی پور، ناهید

Probabilistic theories of critical phenomena, and
the dimer model.

، پزوهشگاه سلطان پناهی، حسام

Dynamics of strongly coupled systems within holog-
raphy.

، فسا دانشگاه بازوبند، فاطمه

Simulation of Cherenkov free electron laser.

، پژوهشگاه بختی، پویا

Determining neutrino oscillation parameters in
presence of NSI.

، پژوهشگاه تقوی، سیدفرید

Non-Bessel-Gaussianity and flow harmonic fine
splitting.

، پژوهشگاه گوهری پور، محمد

First global NLO analysis of diffractive parton dis-
tribution functions and their uncertainties within
the xFitter framework.

ذرات پدیده شناسی در مجله کلوب •

، پژوهشگاه خطیبی، سارا

– Axions and ALPs: A very short introduction.

– Higgs-photon resonances.

، پژوهشگاه تیزچنگ، صدیقه

Simplified models for Higgs physics: Singlet scalar
and vector-like quark phenomenology.

، پژوهشگاه ، سلیمانی نیا مریم

First simultaneous extraction of spin-dependent
parton distributions and fragmentation functions
from a global QCD analysis.

، پژوهشگاه چنارانی، شیرین

Lepton flavour and baryon number violation at
LHC: The top option.
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، پژوهشگاه رضائی، فردوس

Higgs pair procution as a signal of enhanced
Yukawa couplings.

، پژوهشگاه عبادی، جواد

– Dark matter from electroweak single top produc-
tion.

– How to prove that the LHC did not discover dark
matter?

، پژوهشگاه حصاری، هدا

The physics of lightning.

نظری هفتگی سمینار •

، ایتالیا بولونیا، دانشگاه صفری، محمود

Epsilon expansion for multicritical Boxk scalar
theories.

تجربی گروهی سمینار •

، پژوهشگاه ، خاکزاد محسن

Very forward detector for the CMS experiment.

، پژوهشگاه عسگریان، مرتضی

Simulation of quartz Cherenkov counters for fast
timing using Geant.

، پژوهشگاه ناصری، محسن

Search for dark matter in Jets+MET final state.

، پژوهشگاه اسکندری، اسماعیل

ATLAS and CMS results on the Higgs boson prop-
erties in the light of 13TeV data.

، پژوهشگاه رضائی، فردوس

Search for pair production of vector-like T and B
quarks in single-lepton final states using boosted
jet substructure in proton-proton collisions at√
(s) = 13TeV.

، پژوهشگاه ، کاوه حسام الدین

Analytic solutions for neutrino momenta in decay
of top quarks.

سنگین یون های فیزیک و تجمعی پدیده های یک روزۀ کارگاه •

پدیده شناسی آن، در و شد، برگزار دی ماه ٢١ روز در آموزشی کارگاه این
مورد آن با مرتبط جمعی پدیده های و سنگین یون های برخورد آزمایش
حوزه های در دستاورد ها آخرین مرور به سخنرانان و گرفت قرار بررسی
نظریۀ و نسبیتی هیدرودینامیک جریانی، هارمونیک های به مربوط
اولیترو ـ  ایو ژان  کارگاه، این خارجی میهمان پرداختند. نسبیتی جنبشی

بود. فرانسه از

سخنرانی ها

، پژوهشگاه عباسی، نوید

Frame transformations in chiral hydrodynamics.

تهران، دانشگاه ابراهیمی، هاجر

Dynamically probing strongly-coupled field theories
with a critical point.

، فرانسه نظری، فیزک مؤسسۀ اولیترو، ژان ـ ایو

Centrality and impact parameter in heavy ion col-
lisions.

شریف، صنعتی دانشگاه صدوقی، ندا

Rotating electromagnetic fields in a hot and mag-
netized QGP.

، پژوهشگاه تقوی، فرید

Non-Bessel-Gaussianity and flow harmonic fine
splitting.

، پژوهشگاه تقی نواز، فرید

Hydrodynamic excitations in chiral systems.

خطی شتابگر تکنولوژی و فیزیک با آشنایی آموزشی کارگاه •
ایران) در ساخته شده شتابگر (براساس الکترون

شتابگر براساس الکترون خطی شتابگر فیزیک با آشنایی دورۀ
برگزار پژوهشگاه در بهمن ٣٠ تا ٢٨ روزهای در ایران در ساخته شده
خطی شتابدهندۀ پروژۀ معرفی آموزشی، دورۀ این اصلی هدف شد.
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الکترون. خطی شتابگر تکنولوژی و فیزیک با آشنایی آموزشی کارگاه

فراهم همچنین و صنعتی و دانشگاهی مختلف نهادهای به الکترون
بود. حوزه این در کسب شده تجارب و دانش انتقال برای بستری کردن
حضور صنعتی شرکت و مؤسسه، دانشگاه، ٢٠ از نفر ۵١ دوره این در

داشتند.

مختلف نظری مباحث به ساعت ١۵ روزه، سه کارگاه این در
و عملی مباحث به ساعت ١۴ و خطی شتابگرهای دانش زمینۀ در
در داشت. اختصاص شتابگر ماشین ساخت تکنولوژی فنی  ـ  مهندسی
شرکت کنندگان حضور در شتابگر ماشین کارگاه، آموزشی برنامۀ انتهای
شد. اندازهگیری الکترون پرانرژی باریکۀ از تابش شده طیف و راه اندازی

کارگاه مدرسان

حجری، صنایع شاهین شاکر، حامد سید رشتی، المعی محمد
احمدیان ساسان خلوتی، رضا محمد کسایی، سمیرا بهرامی، مهدی
مهیار سطری، یارمحمدی معصومه حق طلب، سعید نمینی،

زارعی سارا شیرشکن،

ذرات فیزیک پدیده شناسی کارگاه •

آخرین ارائۀ شد، برگزار اسفند دوم در که یک روزه کارگاه این هدف
مدل های بررسی بود. ذرات فیزیک پدیده شناسی زمینۀ در مقاالت
قرار بحث مورد که بود موضوعاتی جمله از تاریک مادۀ توضیح دهندۀ
که ذرات فیزیک مهم مسائل از یکی می دانیم، که همان طور گرفت.
مسئلۀ نیست، آن فصل و حل به قادر بنیادی ذرات استاندارد مدل
شد. ارائه آن به مربوط نتایج آخرین کارگاه این در که است تاریک مادۀ
که هستند نیرومندی ابزارهای ذرات، برخورد دهنده های دیگر، طرف از

مفید شیوه  های از یکی می کنند. کمک ما به ذرات فیزیک بررسی در
برخورددهندۀ جمله از برخورددهنده ها در جدید فیزیک جستجوی در
در است. مؤثر الگرانژی روش از استفاده ، (LHC) بزرگ هادرونی
روش از استفاده با LHC در جدید فیزیک بررسی شیوه های کارگاه، این

شد. تشریح مؤثر الگرانژی

سخنرانی ها

برزیل، ژانیرو، دو ریو فدرال دانشگاه اسماعیلی، آرمان

On the high energy neutrinos and the possible
sources.

، پژوهشگاه فرزان، یاسمن

Non-standard interactions of neutrinos.

برزیل، ژانیرو، دو ریو فدرال دانشگاه گرسدورف، فون گرو

The global Higgs as a signal for compositeness at
the LHC.

، شیراز دانشگاه هاشمی، مجید

Potential of future linear colliders for a heavy neu-
tral 2HDM Higgs boson observation.

انگلستان، درام، دانشگاه اسپانوسکی، مایکل

Energizing Higgs phenomenology for high luminosi-
ties.
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بنیادی ذرات فیزیک با آشنایی کالس •

عالقه مند دبیرستانی دانش آموزان برای یک روزه برنامۀ یک کالس این
برنامه، این طی در بود. سرن آزمایشگاه و ذرات فیزیک با آشنایی به
مورد در و شدند آشنا ذرات فیزیک بنیادی مفاهیم با دانش آموزان ابتدا
س پس کردند. کسب اطالعات سرن آزمایشگاه مختلف فعالیت های
در و کرده تحلیل را سرن واقعی داده های که داشتند را فرصت این
برنامه این دهند. ارائه سرن آزمایشگاه به را خود کار نتایج روز آخر
و شد اجرا شتابگرها و ذرات یژوهشکدۀ در ایران، در اولین بار برای
برای کالس این کردند. شرکت آن در پسر و دختر دانش آموز ٢۵ حدود
روز در پسر دانش آموزان برای و بهمن ٣٠ روز در دختر دانش آموزان

شد. برگزار اسفند ١٢

• ریاضیات پژوهشکدۀ •

تک سخنرانی •

اتریش، لئوبن، مونتان دانشگاه ایمریچ، ویلفرد

Algorithms for finding the prime factors of product
graphs.

چک، جمهوری چارلز، دانشگاه استوویسک، جن

– Tilting theory over commutative rings

– The tilting-cotilting correspondence

، ایتالیا پادووا، دانشگاه فاچینی، آلبرتو

G-groups.

ماهانه عمومی سخنرانی •

انگلستان، شرقی، آنجلیای دانشگاه ، دزامونجا میرنا

A modern crisis in the foundations of mathemat-
ics.

، پژوهشگاه نصیری، میثم

Topological dynamics in low dimensions.

آموزشی کوتاه مدت دورۀ •

انگلستان، کسفورد، آ دانشگاه درخشان، جمشید

Model theory, p-adic integration, and applications
to algebra and number theory.

انگلستان، شرقی، آنجلیای دانشگاه ، دزامونجا میرنا

Forcing, forcing axioms and a hope for having them
at cardinals other than ℵ1.

محاسبه و ترکیبیات هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه افضلی، هادی

– Maximal chains and antichains: From Boolean
lattices to linear ones.

– On a class of matroids defined by directed graphs:
From finite gammoids to infinite ones.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه مفیدی، علیرضا

Combinatorial aspects of VC theory.

، پژوهشگاه دهقانی، سینا

Online matching and prophet inequality.

، پژوهشگاه اعتصامی، امید

Complete classification of generalized Santha-
Vazirani sources.

، پژوهشگاه طایفه رضایی، بهروز

Graph bootstrap percolation.

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه جعفری، امیر

On domination in graphs.

طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه رضاپور، محسن

Approximation schemes for clustering problems.

شریف، صنعتی دانشگاه ، پارسا سلمان

Reeb graphs and their computations.

توپولوژی و هندسه هفتگی سمینار •

تهران، دانشگاه زارع، هادی

On Curtis conjecture on spherical classes in
H∗QS0.

انگلستان، سوانسی، دانشگاه ، فتحی زاده فرزاد

Laplacian on manifolds.
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، مشهد فردوسی دانشگاه قانع، فاطمه

Skew products and invariant graphs.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه محدث، حسین

Laplacian on manifolds.

، پژوهشگاه خواجه پور، سولماز

Convexity on Riemannian manifolds.

آن کاربردهای و عملگرها جبر هفتگی سمینار •
و ضعیف امید و موضعی انعکاس و ترفیع خواص و نشاندن

عملگرها جبر در شبه قطری

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه مرادی، مهدی

. (III ،II ،I) ضعیف دقیق فون نویمان جبرهای

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه امینی، مسعود سید

دسته بندی. برنامۀ بر مروری

، پژوهشگاه فروغ، مرضیه

حقیقی. رتبۀ و پایا رتبۀ

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه گلستانی، ناصر

جبرها. ـ AF دسته بندی و ترتیبی نظریۀ ـ K

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه جمالی، سعید

صفر. اثری رتبۀ با ساده جبرهای

ریاضی منطق هفتگی سمینار •

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه دقیقی، صادق علی

On Shelah’s pcf theoretic approach towards singu-
lar cardinals problem.

، پژوهشگاه صفری، رقیه

*-Representations of *-algebra A as a metric ab-
stract elementary class.

، پژوهشگاه هاشمی، سوزانه

Husserl’s phenomenology in regard of space and
time.

فرهادپور حامد دکتری رسالۀ از دفاع جلسۀ •

و Cn(n ≥ ٣) روی هرمیتی یانگ ـ میلز رساله:«هموستارهای عنوان
.« CPn روی مجانبی پایداری

انگلستان، کالج ایمپریال دانلدسون، سایمن راهنما: استادان
انگلستان.

کرمان باهنر شهید دانشگاه بهرامپور، یوسف

آن کاربردهای و عملگرها جبر کارگاه پنجمین •

پژوهشكدۀ در آن كاربردهای و عملگرها جبر كارگاه دورۀ پنجمین
ماه بهمن ١٩ تا ١۶ از امینی مسعود همت به پژوهشگاه ریاضیات
در ماه بهمن ۴ تا ٣ از كارگاه این كوتاه درس های سلسله شد. برگزار

گردید. برگزار ریاضیات پژوهشكدۀ

علمی کمیتۀ
همایش) (دبیر پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه امینی، مسعود سید

پژوهشگاه و تهران دانشگاه اسدی، باقر محمد
پژوهشگاه فروغ، مرضیه

اجرایی کمیتۀ
پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه امینی، مسعود سید

پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه گلستانی، ناصر
پژوهشگاه ، راهپیما محسن

کوتاه درس های

، الزهرا دانشگاه بهروزی، فرید

اتال. گروه واره های بر مقدمه ای

مدرس تربیت دانشگاه ، گلستانی ناصر و پژوهشگاه؛ فروغ، مرضیه
، پژوهشگاه و

.C∗ جبرهای و درشت هندسۀ بر مقدمه ای

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه مجاهدی، محمدصادق

تقلیل یافته. کوهومولوژی

اصلی سخنرانان

ژاپنی ریاضیدانان برجسته ترین از کیوتو دانشگاه استاد اوزاوا ناروتاکا
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در بهمن ١٩ تا ١۵ از اوزاوا پروفسور عملگرهاست. جبر شاخۀ در
«همدور عنوان با سخنرانی چهار مدت این در و داشت حضور پژوهشگاه
اوزاوا پروفسور کرد. ایراد گروه ها» روی تصادفی قدم های و هارمونیک
استاد و عملگرها جبر در معتبر همایش های از بسیاری مدعو سخنران

است. کیوتو در ریمس تحقیقاتی مؤسسۀ وابستۀ

و مونستر دانشگاه پسادکتری محقق لیائو چانگ هوانگ
دکتر پنسیلوانیاست. ایالتی دانشگاه از ریاضی دکتری فارغ التحصیل
مدت این در و داشت حضور پژوهشگاه در بهمن ٢١ تا ١۵ از لیائو
درشت هندسۀ توپولوژی، در بعد «نظریه های عنوان با سخنرانی چهار
وبگاه روی نامبرده سخنرانی کامل متن کرد. ایراد « C∗ جبرهای و

است. گرفته قرار همایش

مونستر، دانشگاه از دکتری آخر سال دانشجوی بونیکه کریستین
است. فعال عملگرها جبر شاخۀ در که است آلمانی جوان ریاضیدانان از
مدت این در و داشت حضور پژوهشگاه در ماه بهمن ٢۴ تا ١۵ از نامبرده
به کرد. ایراد اتال» گروه واره های ـ جبر C∗ » عنوان با سخنرانی چهار
مشهد فردوسی دانشگاه در و اصفهان شعبۀ در سخنرانی هایی وی  عالوه

داشت.

چوی ـ افروز «قضیۀ عناوین با دیگر سخنرانی دو همایش این طی در
محقق فروغ مرضیه توسط آن» کاربردهای و هموردا (Choi-Effros)
گروه های عمل برای اثری راخلین «خاصیت و پژوهشگاه پسادکتری
گلستانی ناصر توسط ساده» غیریکدار ـ جبرهای C∗ روی متناهی
گردید. ایراد پژوهشگاه پژوهشگر و مدرس تربیت دانشگاه استادیار
برگزار مدعو سخنرانان توسط حل نشده مسائل طرح جلسه سه عالوه به

شد.

آن به مربوط مباحث و جابجایی جبر سمینار چهاردهمین •

در شركت كننده ۶۶ حضور با ماه دی ١۴ و ١٣ روزهای در سمینار این
حول متنوعی سخنرانی های آن، در و گردید برگزار ریاضیات پژوهشكدۀ
و نمایش نظریۀ هومولوژیكی، جبر تركیبیاتی، جبر اصلی: محور چهار

شد. ایراد كامپیوتری و محاسباتی روش های

سخنرانی یک كدام هر مدعو سخنران هشت همایش این در
شد. ارائه نیم ساعته سخنرانی ٩ همچنین كردند. ایراد یک ساعته

برگزارکنندگان
خوارزمی دانشگاه و پژوهشگاه دیبایی، تقی محمد

الزهرا دانشگاه و پژوهشگاه آذر، دیوانی كامران

اصفهان دانشگاه و پژوهشگاه ساالریان، شکراله
پژوهشگاه صادقی، آرش

بهشتی شهید دانشگاه و پژوهشگاه طوسی، مسعود

مدعو سخنرانی های

، الزهرا دانشگاه و پژوهشگاه ملکی، آهنگری رسول

Koszul cycles and Golod rings.

، پژوهشگاه ، دره مهدی

Injective dimension of holonomic d-modules and
f-finite modules.

کاشان، دانشگاه اشراقی، حسین

On derived equivalences of Artin algebras.

برزیل، ریودوژانیرو، فدرال دانشگاه ، حسن زاده حمید

Upper bound for the degree of the inverse of a bi-
rational map.

، ویتنام هانوی، ریاضیات مؤسسۀ ، هوا توان لی

On the behavior of depths of powers of monomial
ideals.

، امریکا جورجیا، جنوبی دانشگاه ناصح، سعید

Local rings with (quasi-)decomposable maximal
ideal.

آلمان، اوزنابروک، دانشگاه رومر، تیم

Commutative algebra up to symmetry and FI-
modules.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه مدنی، سعیدی سارا

Free resolutions of binomial edge ideals.

نیم ساعته سخنرانی های

فرهنگیان، دانشگاه ارکیان، شهاب سید

On the Ratliff-Rush closure of ideals.

، پژوهشگاه بیگدلی، مینا

The behavior of the Betti table of squarefree ,mono-
mial ideals under some extension process.
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تهران، دانشگاه المعی، کامران

The Green-Lazarsfeld index of veronese embed-
dings.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه نادی، پروانه

Lyubeznik tables of ideals of cycle graphs.

، پژوهشگاه نعمت بخش، امین

The ideal of maximal flags of a poset.

، کرمانشاه رازی دانشگاه رحیمی، احد

Squarefree monomial ideals with maximal depth.

خوارزمی، دانشگاه رحیمی، مهران

Rings with canonical reduction.

، ارومیه دانشگاه ، سزیده رضا

Atom supports and associated atoms in abelian cat-
egories.

، خوانسار کامپیوتر و علوم دانشکدۀ واحد، راضیه

Morita theory for derived categories of functor cat-
egories.

بیم سنجی و مالی ریاضیات زمستانی کارگاه •

شد. برگزار ماه دی ١٠ و ٩ روزهای در کارگاه این

سخنرانی ها

، کانادا تورنتو، دانشگاه آرین، حمیدرضا

Applied investment risk management.

سوئیس، زوریخ، کاربردی علوم دانشگاه بریمان، وولفگنگ

The next revolution in the digital transformation
of the finance industry.

• اصفهان شعبۀ ـ ریاضیات پژوهشکدۀ •

عمومی سخنرانی های •

، ویتنام هانوی، ریاضیات مؤسسۀ ، هوا توآن لی

An overview of mathematics in Vietnam.

اصفهان، صنعتی دانشگاه گازر، مجید

Singularity and control.

، امریکا ویسکانسین، دانشگاه صوفی، احسان اله

Bayes risk in new contexts: Mean excess error,
Gini, Fisher, and Jeffreys.

، پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه نوبختیان، صغری

Nonsmooth nonconvex multiobjective optimization
problems: Benson algorithm.

، پژوهشگاه ، پارسا فرهمند امیر

An expedition to spin geometry.

اصفهان، صنعتی دانشگاه سبدانی، مزروعی رضا

Hamiltonian oscillators in resonances.

هارمونیک آنالیز هفتگی سمینار •

، قم دانشگاه طباطبایی، محمد سید

Spaceability and density problems on locally com-
pact groups.

اصفهان، صنعتی دانشگاه سلطانی رنانی، سیما

Injective submodules of L∞(G) as Banach L1(G)-
modules.

پیوند نظریۀ آموزشی کارگاه •

ابزاری عنوان به نوزدهم قرن در (linkage theory) پیوند نظریۀ
در نخستین ایدۀ آمد. پدید تصویری فضاهای در منحنی ها مطالعۀ برای
بررسی و ،P ٣ مثال به عنوان منحنی، یک گرفتن نظر در نظریه، این
بود. (complete intersection) کامل تقاطع یک در آن باقیماندۀ
هستند، منحنی ها ساده ترین نحوی، به کامل، تقاطع های آنجایی که از
به می توان را منحنی یک از اطالعات از بسیاری که می شود نتیجه
اسپیرو و پسکین مقالۀ با هم زمان این، بر عالوه داد. انتقال آن بقیۀ
ابزاری عنوان به تنها نه  پیوند، نظریۀ به ویژه ای توجه ،(١٩٧٠)
مستقل، موضوع یک عنوان به بلکه تصویری واریته های مطالعۀ برای

شد. معطوف

روزهای در پیوند نظریۀ زمینۀ در تخصصی سمینار و آموزشی کارگاه
دانشگاه همکاری با و پژوهشکده اصفهان شعبۀ در دیماه ٢٨ و ٢٧
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پیوند. نظریۀ آموزشی کارگاه

تهران، خوارزمی دانشگاه استاد دیبایی تقی محمد شد. برگزار اصفهان
مارال و برزیل ریودوژانیرو فدرال دانشگاه استاد حسن زاده حمید سید
مدعو سخنرانان برزیل، ایمپای در دکتری پسا محقق مصطفی زاده فرد
بومی سازی در دیبایی تقی محمد مؤثر نقش به باتوجه بودند. همایش این
تقدیر زمینه این در ارجمند استاد این تالش های از ایران، در پیوند نظریۀ

آمد. عمل به

سخنرانی ها

خوارزمی، دانشگاه دیبایی، محمدتقی

Linkage of modules on finite G-dimension and its
relation to the Serre condition.

برزیل، ریودوژانیرو، فدرال دانشگاه ، حسن زاده حمید

– Linkage and residual intersection: Introduction
and computation.

– Blow-up algebras and approximation complexes.

– Residual approximation complexes.

– Annihilator of Koszul homologies and self-
duality.

، پژوهشگاه صادقی، آرش

Linkage of modules.

برزیل، ایمپا، فرد، مصطفی زاده مارال

F-singularities of Hankel determinantal rings.

، پژوهشگاه اقبالی، مجید

On some invariants of linkgae ideals.

، پژوهشگاه نعمت بخش، امین

The ideal of maximal flags of a poset.

بهشتی، شهید دانشگاه توانفر، احسان

Homological conjectures, linkage theory and non-
Cohen-Macaulay residual intersections.

خوارزمی، دانشگاه خلعت پور، یاسر

Characterizations of generically Gorenstein and
Gorenstein local rings.

، پژوهشگاه و خوارزمی دانشگاه جعفری، راحله

Factorzations in numerical semigroup algebras.

برگزارکنندگان

پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه اسدالهی، جواد
پژوهشگاه حافظی، رسول

خوانسار کامپیوتر علوم و ریاضی دانشکدۀ واحد، راضیه
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و فلسفی ریاضی، منطق با آشنایی کوتاه مدت آموزشی دورۀ •
چهارم) (دورۀ محاسباتی

، پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه قاری، مقداد

اول. مرتبۀ منطق اثبات مختلف سیستم های بر مروری –

است. این مسئله برش، نکردن حذف یا برش کردن حذف –

برگزارکننده

پژوهشگاه قاری، مقداد

• زیستی علوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، کانادا تورنتو، دانشگاه صفی خانی، ژاله

بررسى با دارويى پاسخ پيش  بينى كنندۀ زيستى نشانگرهاى یافتن
سرطانى. سلو  ل هاى آزمايشگاهى مدل هاى ژنى بيان پروفايل

زیستی علوم مرزهای همایش نخستین •

.۴-١ صفحات به کنید رجوع

• شناختی علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشی سمینارهای •

آلمان، یولیچ، پژوهشی مرکز میرزایی، امین

Sensorimotor processing in the basal ganglia leads
to transient beta oscillations during behavior.

توانبخشی، و بهزیستی علوم دانشگاه عسگری، علی

Introducing new psychometric models.

بهشتی، شهید دانشگاه خسروآبادی، رضا

Disruption of brain functional network in neurode-
velopmental disorders.

، امریکا واشنگتن، دانشگاه جعفرپور، آنا

Human hippocampal pre-activation predicts behav-
ior.

، پژوهشگاه وحید، حمید

What is the mind-body problem?

علم دانشگاه عصبی، فناوری تحقیقات مرکز روزبهانی، کریمی حمید
ایران، صنعت و

Invariant object recognition in humans: Insights
from underlying computational mechanisms to be-
havior.

چین، چین، علوم کادمی آ اعصاب، علوم مؤسسۀ ، آندولینا م. یان

Cortical feedback and visual processing.

آموزشی کارگاه •

، امریکا ایندیانا، دانشگاه ، علیزاده میثم

An introduction to computational social science.

• کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ •

تک  سخنرانی •

، هلند کوالکوم، پژوهشی موسسه حبیبیان، امیرحسین

Recent advances in video understanding.

، هلند آمستردام، دانشگاه دکتری دانشجوی قادر، حمیدرضا

What does attention in neural machine translation
pay attention to?

بهشتی، شهید دانشگاه موحد، محمدصادق سید

Topological and geometrical properties of stochas-
tic data sets: From theory to computational ap-
proaches.

آلمان، کارلسروهه، صنعتی دانشگاه طهوری، مهدی

Normally-off computing architectures.

، امریکا استانفورد، دانشگاه ، یکتا شکوهی محمد

داده. علم مهم کاربردهای

، هلند آمستردام، دانشگاه دهقانی، مصطفی

ضعیف. نظارت با عمیق عصبی شبکه های آموزش
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تهران، دانشگاه مهینی، حمید

تپسی. در داده تحلیل

سیمیاگران، داده پردازی شرکت خندان، فرزاد

عظیم. داده های از ثروت خلق

سوئیس، لوزان، فدرال پلی تکنیک مؤسسۀ مرجوی، علی

Air pollution modeling for smart cities.

داده علم یکروزۀ سمینار •

علوم پژوهشکدۀ در داده علم بین المللی سمینار اولین آذر ٩ روز در
شد. برگزار آمستردام دادۀ علم مرکز همکاری با کامپیوتر

فعالیت های با ایرانی پژوهشگران آشنایی برای یکروزه سمینار این
سرآغاز عنوان به نیز و داده علم جنبه های از برخی در پژوهشی
برنامه ریزی داده علم زمینۀ در کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ فعالیت های

بود. شده

در کانالی سمینار، دربارۀ اطالع رسانی برای بار نخستین برای
این بودن قانونی و محبوبیت به توجه با و شد ایجاد تلگرام پیام رسان
نفر هزار از کانال اعضای تعداد سرعت به هنگام، آن در پیام رسان
ولی رسید. نفر ٣٠٠ از بیش به ثبت نام کنندگان تعداد نهایتاً و گذشت
نیمی از بیش ناچار به همایش، برگزاری سالن محدود ظرفیت به توجه با
ارسالی رزومه های اساس بر گزینش شدند. حذف ثبت نام کنندگان از

شد. انجام

سربازی حمید افتتاحیۀ سخنرانی از پس گردهمایی این در
پژوهشگر دِرایکه مارتن کامپیوتر، علوم پژوهشکدۀ رئیس آزاد
پژوهش ها آخرین دربارۀ آمستردام دادۀ علم مرکز رئیس و برجسته
وورینگ مارسل ترتیب به سپس و جستجو موتورهای زمینۀ در
دیداری سازی روش های و اهمیت دربارۀ سمینار هلندی میهمان دیگر
در داده علم کاربرد دربارۀ مظلوم مسعود داده ها، (visualization)
بیوانفورماتیک در آن کاربرد دربارۀ شریفی علی و بازاریابی و کسب وکار
برنامه های و ساختار دربارۀ درایکه مارتن نهایت، در کردند. سخنرانی
آتی برنامه های دربارۀ توسرکانی روزبه و آمستردام دادۀ علم مرکز

کردند. سخنرانی داده علم زمینۀ در کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ

پژوهشکدۀ فعالیت های بر آغازی شد، گفته چنانکه سمینار، این
برگزاری با که فعالیت هایی است، داده علم زمینۀ در کامپیوتر علوم
خواهد ادامه ١٣٩٧ سال در تابستانی مدرسۀ دو و هفتگی سمینارهای

یافت.

برگزارکنندگان

سید حاجی ابوالحسن، حسین توسرکانی، روزبه دارنی همدانی، پویا
هادی و مظلوم، مسعود موحد، صادق محمد سید فاطمی، فرشاد

ویسی.

• نانو علوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

آلمان، پالنک، ماکس زیست فیزیک مؤسسۀ بهرامی، امیر

Membrane remodeling in cellular organelles.

مرکز و چک جمهوری پاالتسکی، دانشگاه ، صابری حامد
آلمان، پادربورن، در اپتوالکترونیک

The new era of quantum technologies-quantum
simulators in particular... .

، هلند دلفت، فنی دانشگاه هاشمی، فاطمه

Strategies for selective deposition of metal oxides
materials on patterned substrates.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه عباسی، حسین

Plasma medicine: Past, present and future.

عمومی سمینار •

تهران، دانشگاه میری، میرفائز

The interaction of light with nanoparticles and
quantum dots.

تخصصی سمینار •

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه خان احمدی، مریم

Generalized quantum reinforcement learning with
quantum technologies.

، پژوهشگاه و بهشتی شهید دانشگاه صادقی، علی

– Born-Oppenheimer dynamics, electronic fric-
tion, and the inclusion of electron-electron in-
teractions.
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– Principles and simulations of high-resolution
STM imaging with a flexible tip apex.

شریف، صنعتی دانشگاه صالحی، صادق

Efficiency versus speed in quantum heat engines:
Rigorous constraint from Lieb-Robinson bound

پژوهشکده میهمانان
آلمان؛ پالنک، ماکس زیست فیزیک مؤسسۀ بهرامی، امیر

ارمنستان؛ ایروان، فیزیک دانشگاه اله وردیان، آرمن
فنالند؛ آلتو، دانشگاه نیسیال، ـ آال  تاپیو

سیستم های و کوانتومی ترمودینامیک بین المللی مدرسۀ •
باز کوانتومی

نانو علوم پژوهشکدۀ کوانتومی اطالعات گروه توسط مدرسه این
این که به توجه با شد. برگزار ماه دی ٢١ تا ١٩ روزهای در
بسیاری داغ موضوع باز کوانتومی سیستم های و کوانتومی ترمودینامیک
آشنا مدرسه این برگزاری از کلی هدف هستند، اخیر پژوهش های از
شاخه های این به عالقه مند و فعال پژوهشگران و دانشجویان کردن

بود. دانش

و کلن دانشگاه از مدرس دو مدرسه، این دروس از جلسه چهار در
سخنرانی باز کوانتومی سیستم های خصوص در بهشتی شهید دانشگاه
و باز کوانتومی سیستم های نظریۀ مورد در جلسات این در کردند.
محیط، با برهم کنش حضور در دینامیکی معادالت استخراج چگونگی
و معادالت، این در کوانتومی مختلف کمیت های و پارامترها نقش و
ضرب روش با سیستم ها این دینامیک شبیه سازی خصوص در همچنین
کوانتومی ترمودینامیک به مدرسه دیگر جلسۀ چهار شد. بحث ماتریسی
ایروان فیزیک موسسۀ از مدرس دو جلسات این در داشت. اختصاص
ماشین های گرما، و کار کوانتومی افت وخیزهای مورد در آلتو دانشگاه و

کردند. سخنرانی کوانتومی رژیم در کارنو بهرۀ و کوانتومی، گرمایی

حاکی مدرسه دراین مختلف کاری زمینه های با پژوهشگرانی شرکت
سیستم های و کوانتومی ترمودینامیک موضوعات کاربرد وسعت از
کارگاه های و مدرسه ها این گونه برگزاری اهمیت و است باز کوانتومی

می سازد. نمایان را مرتبط

http://nano.ipm.ac.ir/qtqs/index.jsp وبگاه: نشانی

برگزارکننده
پژوهشگاه علی پور، سحر

سخنرانی ها
، فنالند آلتو، دانشگاه نیسیال، آالـ تاپیو

Stochastic and quantum thermodynamics (I, II,
III)

ارمنستان، ایروان، فیزیک دانشگاه اله وردیان، آرمن

Quantum thermodynaics (I, II, III)

بهشتی، شهید دانشگاه قاسمی، فرزاد

Open quantum systems (I, II, III)

آلمان، بن، دانشگاه شیخان، آمنه

– Density matrix renormalization group; Introduc-
tion to matrix product states (MPS).

– Density matrix renormalization group; Time-
dependent MPS.

– Numerical simulation of open quantum systems
with MPS.

پیشرفته» جدید «مواد چگال مادۀ مدرسۀ •

کردن آشنا کلی هدف با ماه دی ٢٨ و ٢٧ روزهای در مدرسه این
شد. برگزار دانش از شاخه این با فعال پژوهشگران و دانشجویان

شرکت کننده ۵٠ مجموعاً و داخلی مدعو سخنران ۵ کارگاه این در
داخلی دانشگاه های از علمی هیئت عضو ٢٠ شامل که داشتند حضور
طریق از سخنرانی ها به مربوط جزئیات بودند. دکتری دانشجوی ٣٠ و

است: دسترسی قابل کارگاه وبگاه

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

برگزارکنندگان
پژوهشگاه عسگری، رضا

اصفهان دانشگاه امینی، محسن
شریف صنعتی دانشگاه لنگری، عبداله

مدعو سخنرانان
زنجان پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه عابدین پور، سعید

زنجان پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه مقدم، قربانزاده علی
اصفهان صنعتی دانشگاه هاشمی فر، جواد سید
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شریف صنعتی دانشگاه کارگریان، مهدی
پژوهشگاه رمشتی، زارع بابک

سخنرانی ها
زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه عابدین پور، سعید

Quantum Hall effect in advanced materials.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه مقدم، قربانزاده علی

Unconventional superconductivity: Intrinsic ver-
sus engineered phases I, II.

اصفهان، صنعتی دانشگاه هاشمی فر، جواد سید

– Introduction to approaches and techniques of
materials simulation in the framework of den-
sity functional theory.

– Calculation and investigation of structural, elec-
tronic, and magnetic properties of some ad-
vanced compounds.

شریف، صنعتی دانشگاه کارگریان، مهدی

– Topological phases of matter.

– Exotic superconducting states in topological het-
erosrtuctures.

، پژوهشگاه رمشتی، زارع بابک

Cavity optomagnonics.

• تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ •

سخنرانی  •

، پژوهشگاه طیبی، ساجد

ابزارانگارانه. آموزۀ تاریک سویۀ و محمول انگاری اونز،

، پژوهشگاه موسویان، نصراله سید

منتقدانش. و سینا ابن انسانی؛ نفس پیدایش

فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه شهریاری، شهرام

باورها. همۀ جامعه شناختی و متقارن، علی، تبیین تقارن: اصل

• فیزیک پژوهشکدۀ •

آماری فیزیک و چگال مادۀ هفتگی سمینار •

، فرانسه دیدرو، ـ پاریس دانشگاه بحرانی، امیر سید

Hydrodynamic instability induced by physics of
complex fluids.

، پژوهشگاه شمالی، زهرا

Energy consumption analysis in ٢D materials.

بهشتی، شهید دانشگاه طباطبایی، مجتبی سید

Electronic transport in a quantum-dot capacitively
coupled to a charge-qubit.

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه یارلو، هادی

Disorder free many-body localization.

باال انرژی های هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه سراج، علی

Multipole charges in gravity.

برزیل، فلومیننسی، فدرال دانشگاه رجب پور، محمدعلی

Formation probabilities, post-measurement entan-
glement entropy and Casimir effect.

، پژوهشگاه سرابی، سلطان پناهی حسام

Dynamics of non-conformal strongly coupled sys-
tems within holography.

، کانادا پریمیتر، نظری فیزیک مؤسسۀ ، یوشیدا بنی

Decoding a black hole ویدئویی) .(پخش

فناوری و علم دانشگاه پیشرفته، مطالعات مؤسسۀ ، امامی راضیه
هنگ کنگ، هنگ کنگ،

Evidence of neutrino enhanced clustering in a com-
plete sample of Sloan survey clusters, implying
Σmv = 0.11± 0.03eV
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، امریکا برکلی، دانشگاه بیبر، ون کارل

Ultrasensitive searches for the axion ویدئویی) .(پخش

، پژوهشگاه عشوریون، امجد

Extended effective feld theory of inflation.

اتریش، وین، فنی دانشگاه گرومیلر، دنیل

Introduction to 2d dilaton gravity.

، پژوهشگاه جزایری، صدرا

Systematics of adiabatic modes in cosmology.

کاربردی فیزیک پژوهشی آزمایشگاه هفتگی سمینار •

تهران، دانشگاه کاظمی، آسیه

Mobile large scale single layer graphene membranes
with tunable desalination parameters.

، پژوهشگاه ، افتخاری نیا بهروز

Photoelectrochemical water splitting based in semi-
conductor photoanodes: Recent challenges and de-
velopments.

عمومی هفتگی سمینار •

بهشتی، شهید دانشگاه لطیفی، حمید

Progress report of recent achievements on optical
brain imaging of neurophotonics group.

شریف، صنعتی دانشگاه جعفری، اکبر سید

The dirac condensed matter.

اتریش، وین، فنی دانشگاه گرومیلر، دنیل

Soft Heisenberg hair.

پژوهشکده میهمانان
فرانسه دیدرو، ـ پاریس دانشگاه بحرانی، سیدامیر

برزیل فلومیننسی، فدرال دانشگاه رجب پور، محمدعلی
اتریش وین، فنی دانشگاه گرومیلر، دنیل

• نجوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه مشحون، بهرام

Introduction to the quasi-normal modes of black
holes.

خوارزمی، دانشگاه خسروی، شهرام

An interacting dark energy model and some of its
consequences.

شریف، صنعتی دانشگاه ابوالحسنی، علی اکبر

Separate universe approach and soft modes in cos-
mological perturbation theory.

، پژوهشگاه شیخ نظامی، سمیه

Long-term simulation of MHD jet launching from
an orbiting star-disk system.

، پژوهشگاه فیروزجاهی، حسن

Primordial anisotropies from defects during infla-
tion.

، پژوهشگاه خسروشاهی، قرار حبیب

Iranian national observatory: Construction begins.

مشاهده تا نظریه از کیهان شناسی: یک روزۀ گردهمایی •

نجوم پژوهشکدۀ توسط اسفند ٩ چهارشنبه روز در گرد همایی این
برگزار شرکت کننده نفر ١٨٠ حدود با بنیادی دانش های پژوهشگاه
گرجی محمد علی حسن فیروزجاهی، را رویداد این سازمان دهی شد.
گردهمایی این برگزاری از هدف داشتند. برعهده شاکری سروش و
کیهان شناسی روز موضوعات خصوص در نظر تبادل و بحث و آشنایی
عالم، بزرگ مقیاس ساختارهای تورمی، کیهان گرانشی، امواج جمله از
گرانشی یافتۀ تعمیم مدل های کیهان شناسی نیز و کیهانی زمینۀ تابش
استقبال سبب سخنرانی، برای حوزه این متخصصان از دعوت بود.
دانشگا ه های از بحث مورد موضوعات عالقه مندان و محققان کم نظیر

شد. ایران سراسر

برهم کنش مورد در راهوار سهراب سخنرانی با گردهمایی این
شد آغاز صبح ٩ ساعت در گرانشی امواج و الکترومغناطیس امواج
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زمینۀ تابش داده های فیزیکِ دربارۀ فرهنگ مرضیه آن از پس و
بخش کوتاه، استراحتی از پس و بعد بخش در کرد. سخنرانی کیهانی
فیزیکدان مشحون بهرام سخنرانی با تعمیم یافته مدل های کیهان شناسی
با و یافت ادامه غیرموضعی گرانش دربارۀ نجوم پژوهشکدۀ برجستۀ
در رسید. پایان به اوبر گرانشی نظریۀ دربارۀ خسروی نیما سخنرانی
نورباال مهدیار و ابولحسنی علی اکبر بعدازظهر، سخنرانی های بخش
صادق سیدمحمد آن از پس و کردند صحبت تورمی نظریه های دربارۀ
باغرام شانت خاتمه در و کیهانی داده های تحلیل علم دربارۀ موحد
سخنرانی کهکشان ها بایاس و عالم مقیاس بزرگ ساختارهای دربارۀ

کردند.

سیاهچاله ها دربارۀ مشحون بهرام ویژۀ سخنرانی •

ویرگو و (LIGO) الیگو گروه های به ٢٠١٧ سال فیزیک نوبل جایزۀ
گرانشی امواج شد. اعطا گرانشی امواج آشکارسازی برای (Virgo)
فرکانس دلیل به که است اینشتین عام نسبیت نظریۀ نابدیهی پیش بینی
سیگنال انجامید! طول به قرن یک امواج این آشکارسازی کم، بسیار
چرخش حال در سیاهچالۀ دو از گروه، دو این توسط آشکارسازی شده
نهایی فاز در است. شده ساطع شدن، ادغام حال در و یکدیگر دور به
سیاهچالۀ یک به تبدیل و شده ادغام یکدیگر با سیاهچاله دو این که
گرانشی امواج و کرد استفاده اختالل نظریۀ از می توان می شوند، واحد
کرد. توصیف (quasi-normal modes) شبه نرمال موج یک با را

دو طی مشحون بهرام دکتر موضوع، این اهمیت به توجه با
سیاهچاله ها» نیمه عادی حالت های بر «مقدمه ای عنوان با سخنرانی
دانش های پژوهشگاه نجوم پژوهشکدۀ در ماه دی ۵ و ۴ روزهای در
دکتر پرداخت. شبه نرمال امواج خواص تشریح و توضیح به بنیادی
پژوهشگر و آمریکا میزوری دانشگاه علمی هیئت سابق عضو مشحون
عام نسبیت حوزۀ در شناخته شده فیزیکدان و نجوم پژوهشکدۀ مقیم
سیاهچاله ها اختالالت نظریۀ مرور از پس سخنرانی ها این در وی است.
خود شناخته شدۀ پژوهش های توضیح به شبه نرمال، امواج مقدمات و
از نفر ۵٠ تقریباً حضور با سخنرانی ها این پرداخت. زمینه این در
نجوم پژوهشکدۀ در فیزیک و نجوم علم فارغ التحصیالن و دانشجویان

شد. برگزار پژوهشگاه

تصاویر علمی پردازش آموزشی مجموعه کارگاه های •

مبانی OpenCVو نرم افزاری بستۀ معرفی یک: شمارۀ کارگاه
پایتون در تصاویر پردازش

نرم افزاری بستۀ و کتابخانه معروف ترین و رایج ترین OpenCV

منظور به بهبودیافته الگوریتم و عملگر ۵٠٠ از بیش با تصویر پردازش
پروژه های در اکنون هم نرم افزاری بستۀ این ویدیوست. و تصویر پردازش
مهندسی، علوم پزشکی، علوم نظیر مختلف زمینه های در علمی گوناگون
نجوم در خاص طور به و پایه علوم و مصنوعی هوش و روباتیک،
تحلیلی مجموعه های با تنگاتنگی ارتباط همچنین بسته این دارد. کاربرد

دارد. مصنوعی هوش به وابسته

طرح همکاری با بنیادی دانش های پژوهشگاه نجوم پژوهشکدۀ
علمی پردازش آموزشی مجموعه کارگاه های از ایران، ملی رصدخانه
نرم افزاری بستۀ معرفی عنوان با را یک شمارۀ کارگاه تصاویر،
با ماه دی ۴ تاریخ در پایتون، در تصاویر پردازش مبانی و OpenCV

کرد. برگزار انگلستان کمبریج دانشگاه از داریوش علی اکبر حضور

توسط OpenCV مختلف عملگرهای و دستورها کارگاه این در
شد. ارائه کافی توضیحات همراه به واضح و کوتاه ساده، پروژه هایی

بود. نفر ۴٠ حدود کارگاه این شرکت کنندگان تعداد

• ایران نور چشمۀ طرح •

نمایندۀ و ایران نور چشمۀ طرح مدیر دی ماه، دوم و یکم روزهای در •
اردن در سزامی شورای جلسۀ سی ویکمین در سزامی پروژۀ در ایران
مالی و اداری، علمی، فنی، مدیران نشست، این در کردند. شرکت

پرداختند. گزارش ارائۀ به سزامی

دينامیک گروه کارشناسان از یکی دی ماه، ٢٧ تا ٢۵ روزهای در •

Low Emittance Rings) آموزشی کارگاه دورۀ هفتمین در باريکه
کارگاه این از هدف کرد. شرکت سرن در (Workshop 2018
حلقه های روی که است مختلف علمی مجامع از متخصصانی گردآوری
برنامه، حامی می کنند. کار کم گسیلندگی با الکترون/پوزیترون
کارگاه موضوعات است. ARIES اروپایی پروژۀ نظر زیر ،RULE
و خطی برخورددهنده های نور، چشمه های انبارش حلقه های شامل
و تولید برای فناوری چالش های و باریکه دینامیک است. دایره ای
این در که است موضوعاتی جمله از کم گسیلندگی با باریکه های کنترل

می گیرد. قرار بررسی مورد کارگاه

سرپرست (Francis Perez) پرز فرانسیس رسمی دعوت به •
از الحاقی ابزارهای و مغناطیس سرگروه آلبا، شتابدهنده های بخش
مغناطیسی اندازه گیری آزمایشگاه در ماه یک مدت به بهمن ماه ١۵ تاریخ
همکاری قرارداد عقد پی در حضور این یافت. حضور آلبا شتابدهندۀ
دوره های برگزاری زمینۀ (در آلبا آزمایشگاه و ایران نور چشمۀ بین
دلیل به و ایران) نور چشمۀ طرح فنی متخصصان آموزش کوتاه مدت
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ارتقای و راه اندازی به ایران نور چشمۀ توسعۀ و تحقیق آزمایشگاه نیاز
که آموزشی دورۀ این شد. برنامه ریزی خود اندازه گیری سامانه های
CERN سفارش به چهارقطبی مغناطیس یک اندازه گیری با هم زمان
روش های با آشنایی زمینۀ در مغناطیس گروه به شایانی کمک بود،
از بیش همکاری به منجر و نموده هم راستایی و اندازه گیری گوناگون

است. شده آزمایشگاه دو هر پیش

(شتابگر ایران نور چشمۀ طرح با آشنایی کارگاه ماه، بهمن ٢۵ روز در •
دانشگاه بین رشته ای فناوری و علوم دانشکدۀ در آن کاربردهای و ملی)
ایران)، نور چشمۀ طرح (مدیر رحیقی جواد شد. برگزار مدرس تربیت
سلیمی احسان توسعه)، و تحقیق (هماهنگ کنند ۀ جعفرزاده مرتضی
(از زمانی آتیه و ظرفیت سازی) و آموزش باریکۀ خطوط (سرگروه

بودند. کارگاه این سخنرانان بنیادی) دانش های پژوهشگاه

دانشکدۀ پژوهش» «زنگ سمینار در طرح مدیر ماه، بهمن ٢٩ روز در •
تعداد سمینار این در کرد. سخنرانی شریف صنعتی دانشگاه فیزیک
داشتند شرکت شریف صنعتی دانشگاه استادان و دانشجویان از زیادی
مورد موضوعات در طرح این استراتژی و طرح پیشرفت گزارش و

شد. تشریح توسعه و تحقیق

هسته ای، طیف سنجی و نوین ابزارهای با کار فراگیری منظور به •

به اسفندماه در توسعه) و تحقیق (هماهنگ کنندۀ جعفرزاده مرتضی
شرکت دعوت به که هفته ای یک سفر این در کرد. سفر ایتالیا کشور
این محل در چهارروزه فشردۀ دورۀ یک شد، انجام ایتالیا CAEN
از اهدایی دستگاه های برنامه ریزی و کاربری آن در که شد برگزار شرکت

شد. داده آموزش ایران، نور چشمه طرح به CAEN شرکت سوی

در شرکت ضمن ایتالیا به سفری در ایران نور چشمۀ طرح مدیر •

امکانات از استفاده رم، در ایتالیا بازرگانی اتاق در نشست هایی
امکانات این از بهره گیری و ایران دولت و ایتالیا دولت بین فاینانس
مالقات در همچنین کرد. بررسی را ایران نور چشمۀ پروژۀ ساخت برای
نور چشمۀ طرح فاینانس امکان مورد در بحث به رم در ایران سفیر با

پرداختند. ایران

• ملی تورین طرح •

حوزۀ در خود کارگاه های مجموعه برگزاری ادامۀ در تورین رایانش گروه
بازیابی و «داده کاوی عنوان با کارگاهی ،(Data Science) داده علم
روز در قزوین خمینی امام بین المللی دانشگاه همکاری با را اطالعات»
دربارۀ بحث برای کارگاه این کرد. برگزار فرمانیه ساختمان در اسفند ٣
برگزار بخش چهار در و اطالعات بازیابی و داده کاوی اول گام مسائل
به مربوط بخش یک و داده کاوی موضوع به مربوط بخش، سه گردید.
و شد آغاز نظری مباحث با داده کاوی آموزش بود. اطالعات بازیابی
صورت به بود شده داده آموزش نظری صورت به که تکنیک هایی سپس
عملی آموزش برای شد. اعمال اجتماعی شبکه های داده های روی عملی
بخش در شد. استفاده RapidMiner نرم افزار از داده کاوی مباحث
از استفاده با سپس و گردید مطرح اطالعات بازیابی نظری مباحث آخر،
آموزش نیز عملی صورت به Apache Solr Framework نرم افزار

شد. داده
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