




سالگرد بیست ونهمین مراسم
بنیـادی دانش های پـژوهشگاه تأسیس

سالگرد بیست ونهمین مناسبت به مراسمی ١٣٩۶ فروردین ٢٨ روز در

ساختمان اجتماعات تاالر در بنیادی دانش های پژوهشگاه تأسیس

وزارت معاون و وزیر مراسم، این در شد. برگزار پژوهشگاه فرمانیۀ

رئیس فارسی، ادب و زبان فرهنگستان رئیس فناوری، و تحقیقات علوم،

و پژوهشگران مدیران، پیشکسوتان، از جمعی و پژوهشگاه معاونان و

در شده ایراد سخنرانی های اینجا در داشتند. حضور پژوهشگاه کارکنان

خوانندگان نظر از سخنرانی انجام ترتیب به تلخیص، قدری با مراسم، این

می گذرد. اخبار

پژوهشگاه رئیس سخنرانی

شکر را خدا گفت: چنین خود سخنرانی در الریجانی محمدجواد دکتر
سالگی بیست ونه مناسبت به شعبان، مبارک ماه آستانۀ در که می کنیم
را پژوهشگاه بزرگ خانوادۀ که دوستانی همۀ خدمت در پژوهشگاه
وزیر غالمی دکتر آقای از دارم ویژه ای تشکر هستیم. می دهند تشکیل
به را مسئولیت که روزی از صالحشان اخالف مانند که علوم محترم
هیچ از پژوهشگاه این ویژه به و پژوهشگاه ها به کمک در گرفتند عهده
تأسیس روز از که عادل حداد دکتر آقای از و نفرمودند، دریغ موردی
امنا هیئت از فراتر قالب های در و امنا هیئت در امروز تا پژوهشگاه
همچنین و تجربه. این از واقع در و موسسه، این از کرده اند حمایت
که برومند دکتر آقای وزارت پژوهشی دانشمند و فرهیخته معاون از
ایران در پژوهش کیفیت ارتقای برای را خوبی بسیار فعالیت انصافاً

کرده اند. شروع

مرکز یک تأسیس تجربۀ یعنی است تجربه یک ما برای پژوهشگاه
،center of excellence اصطالح به یا تعالی، یا نخبگی پرورش
مختلف مسائل و بودجه کمبود قبیل از دارد وجود که مشکالتی همۀ با
مطلق توفیق چند هر بود. خوبی تجربۀ ما نظر به تجربه این دیگر.
آن به می خواهم که بعدی نکتۀ داشتیم. خوبی توفیقات اما نداشتیم،
کشیدند، زحمت امر این پیشبرد در که است کسانی دربارۀ کنم، اشاره
آنها که داریم موسس هیئت یک ما هستند. اینجا آنها از تعدادی و
پژوهشگاه. پیشکسوت های گروه یعنی کرده ایم نهاد یک به تبدیل را
غروب، تا صبح از اصال که است خسروشاهی دکتر آقای آنها از یکی
بلکه برنامه ریزی، مسائل فقط نه است پژوهشگاه مسائل ذکرش و فکر
دکتر آقای ارفعی، دکتر آقای و اردالن دکتر آقای کوچک؛ مسائل حتی
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باشیم. خدمتشان در نداریم توفیق که شهشهانی دکتر آقای و گلشنی،
پژوهشگاه پیشبرد وقف عمال را عمرشان از دهه سه که گروه این بر عالوه
هستند پژوهشگاه مدیریت پیشکسوتان که داریم هم دیگرانی کرده اند،
دکتر آقای مثال کرده اند. کار مختلف بخش های در زیادی سال های و
از بیش که اینها امثال و روحانی شاهین دکتر داریم، اینجا را منصوری
کشیده اند، زحمت پژوهشگاه در مختلف مدیریت های در سال ١۵-٢٠
که نداشت امکان اینها بدون ولی نیست آشکار خیلی که زحمت هایی
به ما که است این مهم تر کار اما برسد. فعلی مرحلۀ به تجربه این
مهمی خیلی اتفاق این سپرده ایم. بعدی نسل دست به را کارها تدریج
پژوهشی اش معاونت از پژوهشگاه در االن یعنی بود. پژوهشگاه در
هیچ کدام علمی واحدهای و علمی معاونت های و پژوهشکده ها همۀ تا
به طبیعی طور به جوان نسل به گذار این نیست. معمرین ما دست
شد معلوم اتفاقاً نیست. تصادفی و شده دنبال استراتژی یک عنوان
از کمتر کمی آنها صبر گاهی دارند، بهتری فکرهای جوان بچه های این
تمرین با که است چیزی صبر اصال می کنند، پیدا هم را آن ولی ماست،
کلی، طور به ماها است. آینده به امیدم بیشترین من و می آید، به دست
خیلی این و می شویم خارج میدان از هم بیولوژیک طور به نهایت در
را پژوهشگاه مدیریت جدید، نسل خوشبختانه اما نیست. عجیبی چیز

می کند. اداره کفایت با را امور و گرفته اختیار در

بود خاص فرهنگ یک با تجربه ای پژوهشگاه، رشد و تأسیس
شعار یک مثال بیفتد. جا فرهنگ این بود مهم خیلی ما برای که
محور حول علمی واحدهای اینجا در که است این ما اساسی خیلی
و بکشیم نقشه که نیست طور این یعنی می گیرند. شکل اشخاص

خیمه دورش یافتیم مناسبی شخص اگر کنیم. تأسیس پژوهشکده ای
به پایین. می کشیم را کرکره رفت، یا نبود شخصی چنین اگر و می زنیم
ادامه و می شوند شروع آدم ها با پژوهشگاه واحدهای فعالیت کلی طور
شعارهای از دیگر یکی سطحی تبلیغات از پرهیز و بودن جدّی می یابد.
اصالت حقیقتاً باید علمی کار نداریم. شوخی علمی کار در ماست.
طور به می کنیم. احتراز کال بی پایه و مبالغه آمیز تبلیغات از باشد. داشته
که داریم عقیده ما چون دارد حضور رسانه ها در کم خیلی پژوهشگاه کلی
ارتباطات دیگر، و است. کافی بشوند، گاه آ ما کارهای از علم اهل اگر
فرمودند سخنرانی یک در یک بار رهبری معظم مقام است. بین المللی
در خودتان که نباشد طور این باشد. جهانی صحنۀ در باید شما رقابت که
نظرم به بزنید. کف خودتان برای و بتراشید را خودتان سر کشور داخل
ایران، علمی مؤسسات میان در پژوهشگاه، است. مهم خیلی نکته این
سال های طول در دنیا نقاط تمام از را دانشمندان ترافیک بیشترین
این هم االن و داشته آسان تر، سال های و سخت سال های مختلف،
محققان زحمات که است اعتباری دلیلش، یک دارد. وجود ترافیک

است. بخشیده مرکز این به ما سابقه دار و جوان

آی.پی.ام می کنم. پژوهشگاه تحوالت تاریخچۀ به اشاره ای اینجا در
فیزیک تحقیقات مرکز نام به و نظری فیزیک و ریاضیات رشتۀ دو با
گسترش آن فعالیت حوزۀ بعداً ولی شد تأسیس ریاضیات و نظری
بر عالوه تحول، این شد. تبدیل بنیادی دانش های پژوهشگاه به و یافت
داشتیم، مدرن علم دربارۀ دیدگاهمان براساس خودمان که استدالل هایی
که جلساتی در که بود عبدالسالم مرحوم کیدات تأ از متأثر تاحدودی
آزمایش و تجربه سمت به حتماً که می کرد توصیه دادیم، تشکیل او با
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دنیا رموز که واقع عالم چون برویم
دهۀ پژوهشگاه، عمر اول دهۀ
ریاضیات و نظری فیزیک
تدریج به دوم دهۀ در بود.
ماننــد دیگــر حـوزه هـای به
کامپیـوتــر و شناختــی علــوم
در آوردیم. رو هم فلسفه و
جـاری دهــۀ که سـوم دهــۀ
بزرگ آزمایشگاه های است،
مانند ملی کالن طرح های و
ملـی، شتابگـر رصـدخانـه،
علمی (شبکۀ HBC پروژۀ
حال در پیشرفته) محاسبات
در راه انــدازی یا فعـالیت

است. پژوهشگاه
در ایران به اینترنت کردن وارد
خدمات جمله از ١٣۶٩ سال
است. پژوهشگاه این مهم

نیست، مقاله ها در است نهفته آن در
باید گفتند بعد و آنهاست، از بیرون
و کنید سفر زیست شناسی حوزۀ به
ما نمانید. ماده ساختار در فقط
مختلف دهه های در را توصیه ها این
فیزیک دهۀ اول، دهۀ بردیم. پیش
دهۀ در بود. ریاضیات و نظری
دیگری حوزه های به تدریج به دوم
و شناختی علوم مثل آوردیم، رو هم
دهۀ که سوم دهۀ در و اینها امثال
بزرگ آزمایشگاه های است، جاری
پژوهشگاه در تأسیس حال در کشور
ملی طرح های مهم ترین و است
پروژۀ ملی، شتابگر رصدخانه، مثل
محاسبات علمی (شبکۀ HBC
داخل در این ها امثال و پیشرفته)
همان در می شود. دنبال پژوهشگاه
غالمی دکتر آقای که اولی روزهای
عهده به را وزارت خانه مسئولیت
این در بیشتر تحرک برای بودیم خدمتشان در جلسه ای در ما گرفتند،
ما یعنی دارند، پژوهشگاه داخل در حضوری همه پروژه ها این پروژه.
خودمان، نیازهای برای داریم خودمان سایز در کوچک تری واحد یک
از یکی شناختی علوم پژوهشکدۀ می رود. جلو تدریج به البته بعد و
پیش سال ١٨ واحد این است. پژوهشگاه غرورآفرین بسیار واحدهای
گرانقیمت هم خیلی که دارد مدرنی بسیار آزمایشگاه های شد، تأسیس
خوب بسیار مقاالت اولین ولی داشت نوساناتی بخش، این است.
از مناسب فرصت یک در انشاءاله من درآمد. قسمت این از علمی
داشته بخش این از بازدیدی که می کنم دعوت پژوهشی معاونت و وزیر

باشند.

به است. همخوان پژوهشگاه بلندپروازی با بزرگ پروژه های این
جایی بزرگ آزمایشگاه های نمی رویم. کوچک کارهای دنبال ما کلی طور
که می دهد قرار واقع عالم با مستقیم مواجهۀ در را ما محقق که است
طرف از کنیم. تسهیل را برخورد این ما باید ولذا است اسرار محل
ماست. تحقیقات فقرات ستون محاسباتی مدل های و ریاضیات دیگر،
کسی بود نوشته کادمی آ در سر بر افالطون اگر که گفتم شوخی به بار یک
بنویسیم پژوهشگاه باالی می توانیم ما نشود، وارد نمی داند هندسه که
تحقیقاتش در محاسباتی و ریاضی مدلهای از ندارد دوست کسی اگر

نکند. گرفتار اینجا را خودش است بهتر کند، استفاده

گرفت صورت پژوهشگاه در که دیگری مهم کار به می کنم اشاره حاال
موقع آن .١٣۶٩ سال حدود در است، ایران به اینترنت آوردن آن، و
«ت» با یا است، دسته دار «ط» با اینترنت که نمی دانستند خیلی ها
می گفت و بود آورده فکس مقداری غرضی آقای ما عزیز برادر دونقطه.
صفحه ١٣ در گزارشی ۶٩ سال در من است! اینترنت همان این ها
تولد حال در جدیدی تکنولوژی که نوشتم رهبری معظم مقام خدمت
کنیم. وارد کشورمان به را این باید ما و دارد را ویژگی ها این و است،
اینجاست، حاال و است، بخش این مسئول االن که شکوفنده مهندس
رهبری معظم مقام که نمی کردم فکر من بوده. پروژه این در اول از
بودم ناامید خیلی که هفته سه دو از بعد بخواند، را نامه این کند فرصت
تا من باشید. اینجا اعشاء و مغرب نماز که دادند خبر ایشان دفتر از
به و می افتد منفی اتفاق یک احتماال که کردم فکر دیدم، آنجا را غرضی
نامه گفتند رهبری ولی نشویم. مقوالت این وارد که می دهند دستور ما
نوشته من نامۀ حاشیۀ در مطلب سه و بود. جالب خیلی خوانده ام، را
خیلی که می رسد نظر به تکنولوژی و دانش از حوزه این اینکه یکی بودند،
مخابرات که نیست الزامی کنید؛ سرمایه گذاری آن روی است؛ جالب
خیلی حوزه این به جوان ها من نظر به اینکه دوم باشد. پرچم دارش
این آلودگی های فکر به االن همین از اینکه سوم و هستند؛ عالقه مند
شد فراگیر وقتی آلودگی اش که نشود صنایع بقیۀ مثل که باشید صنعت
بود. مبارکی خیلی روز پژوهشگاه، برای روز آن می کنیم. توجه آن به ما
EARN شبکۀ به اتریش در دانشگاهی طریق از ما هفته یک فاصلۀ به
(European Academic and Research Network) یعنی
بالغ شاید یعنی، دادیم. تعلیم کشور در را زیادی جمع بعد شدیم. وصل
مختلف مؤسسات از دادیم، آموزش مختلف کالس های در را نفر هزار بر
(node) گره چگونه و چیست، اینترنت بدانند که غیردولتی و دولتی
کنند. مراقبت را چیزها بعضی چطور حتی کنند، درست را خودشان
دارد مخابرات از بعد را اینترنت شبکۀ اتصاالت وسیع ترین هم االن
وصل اینترنت به ما طریق از علمی مؤسسۀ ٧٠ حدود می کنم فکر و
وزیر حضور با انشاءاله می دهیم. سرویس آنها به ما عمدتاً و هستند
امکانات این هست هم پرتحرک بسیار و داریم مخابرات در که جوانی

کنیم. ارزان ایران علمی جامعۀ برای و بدهیم گسترش را

باشد، جالب عادل، حداد دکتر آقای برای شاید که بگویم هم نکته ای
پیدا مشکل وقت هیچ و نداشت، فیلتر کلی طور به ما اینترنت اینجا در
مخصوص امکان این گفتیم و کردیم صحبت دوستان با چون نکردیم.
دهه سه این در نکنید، آن از بد استفادۀ محیط این در شما اینجاست،
مراکز در شد. حل تذکر با که نداشتیم بیشتر خطا مورد چهارپنج شاید
که سرن به شما وقتی مثال یعنی است، جور همین هم دنیا کادمیک آ

٣ ١٣٩٧ تابستان و |بهار ٨٩ و ٨٨ پیاپی شمارۀ | |



ده پانزده قرارداد یک کنید، استفاده اینترنت از می خواهید و می روید
طور به آنها نکنید. استفاده مواردی چه در که می کنید امضا صفحه ای
مدتی برای را خطاکار دیدند، خطایی اگر و می کنند، چک را این پراکنده
با متناسب باید جا هر در ما مراقبت های من نظر به می کنند. محروم
قراردادی پیش نویس پژوهشگاه در خودمان ما باشد. آنجا فرهنگ
از بخواهند اگر می آیند، پژوهشگاه به که کسانی که کرده ایم تنظیم را
آن از باشند. پایبند آن به و کنند امضا را آن کنند، استفاده اینترنت
مخابرات و اطالعات وزارت هماهنگی با را امکانات بعضی ما طرف،
اتصاالت بتوانند محققان که می کنیم و کردیم فراهم و ارشاد و فرهنگ و
یعنی (.ir) دات آی آر دامنۀ ثبت همچنین باشند. داشته را نظر مورد
سال تا است. پژوهشگاه مهم خدمات از ایران کشور اینترنتی دامنۀ
اینجا به دامنه این ثبت و کرد اقدام مورد این در پژوهشگاه که ١٣٧٣
دامنه ای چنین باید هم ما کشور که نبود این فکر به کسی شد، واگذار
تندی دعواهای و بگیرد را .ir همین می خواست هم ایرلند باشد. داشته
ایرلندی ها با دامنه ثبت قسمت در شهشهانی دکتر مسئولیت زمان در
بسیار دامنۀ امروز و گرفتیم را دامنه این ما صورت، هر به افتاد. اتفاق
این تحت ثبت شده دامنه های تعداد است. خاورمیانه کل در پروسعتی
هیچ خاورمیانه در می کنم فکر و کرده تجاوز هم یک میلیون از عنوان
ایران» «نقطه دامنۀ باشد. نداشته مشتری .ir اندازۀ به کشوری دامنۀ
است. راه اندازی دست در مجازی عالی شورای هماهنگی با هم فارسی

پژوهشی معاون سخنرانی

سخنگوی نه و هستم مجری نه من ببخشید، علیشاهیها: محسن دکتر
٣٠ عملکرد از گزارشی دقیقه، ١٠ حدود در می کنم سعی رسمی.
پژوهشگاه تاریخچۀ به اشارتی الریجانی دکتر بدهم، پژوهشگاه سالۀ
،١٣۶٨ فروردین بیست وهفتم روز بنیادی دانش های پژوهشگاه کردند.
داد، الریجانی دکتر به وقت علوم وزیر فرهادی دکتر که حکمی با
سال در قبال می شود. سال ٢٩ امروز تا که کرد کار به شروع عمال
فیزیک تحقیقات مرکز تأسیس عالی، آموزش گسترش شورای ۶۵

مرکز، این اساسنامۀ در بود. کرده تصویب را ریاضیات و نظری
علوم در جدید زمینه های گسترش و علمی نوآوری های به دامن زدن
علوم با مرتبط فعالیت های ارتقای برای مناسب زمینه سازی و بنیادی
دو همین فقط آغاز در بود. شده ذکر مرکز اهداف جزو بنیادی
مرکز نام ٧۵ سال در داشتیم. را نظری فیزیک و ریاضیات رشتۀ
شامل نخست که یافت تغییر بنیادی دانش های پژوهشگاه به تحقیقات
(نام بود هوشمند سیستم های و فیزیک و ریاضیات پژوهشکدۀ سه
پژوهشکدۀ ٨١ سال در شد). تبدیل شناختی علوم به بعداً یکی این
پژوهشکدۀ ٨۴ ذرات، پژوهشکدۀ ٨٢ سال در شد، اضافه نانو علوم
سپس و تحلیلی، فلسفۀ پژوهشکدۀ سال، همان در و کامپیوتر علوم
پژوهشکدۀ باالخره و ٩١ سال در اصفهان شعبۀ ریاضیات پژوهشکدۀ

.٩٢ سال در زیستی علوم

۵ و داریم پژوهشکده تا ٩ ما نگاه: یک در پژوهشگاه آمار اما
کنفرانس ٢١۶ سال، ٢٩ این در برمی گردم. آنها به که کالن طرح
آنها شرکت کنندگان و سخنرانان که کنفرانس هایی داشته ایم، بین المللی
هفتگی سمینارهای و داخلی کنفرانس های بخواهیم اگر بوده اند. خارجی
تعداد است. بوده بیشتر خیلی کنفرانس ها تعداد آوریم، حساب به هم را
است، نفر ١۴٧٣ کرده اند، دیدار اینجا از کشور از خارج از که مهمانانی
نزدیک ISI در ما پژوهشگران چاپ شدۀ مقاالت تعداد سال. ٢٩ این در
۶٠٠ حدود کنفرانس ها، مقاالت مجموعه در مقاالت تعداد و ۶۵٠٠ به
بعضی که Nature و Sicence در شده منتشر مقاالت تعداد تاست.
بوده، خارجی ها کمک با بعضی و شده تهیه پژوهشگاه در کال آنها از
تاست، ٧٣٠٠٠ حدود مقاله ۶۵٠٠ آن به ارجاعات تعداد تاست. ۶
ارجاع تا ٨٨ باالی مقاله، ٨٨ یعنی است، ٨٨ آنها h-index که
دریافت مختلف پژوهانه های یا جایزه ٣٨ پژوهشگاه محققان دارد.
علمی اعضای از ١٠درصد حدود تقریباً خارجی. چه و داخلی چه کرده اند
گرفته اند، جایزه یک حداقل پسادکتری پژوهشگران شامل پژوهشگاه
پژوهشگاه داشته ایم. دکتری دورۀ سی ما داخلی. چه بین المللی، چه
موردی، طور به و باشد داشته دکتری دورۀ که نداشته تصمیم اول از
می شود، توجه آن به کمتر دانشگاه ها در که بوده خاصی موضوع اگر
پژوهشگاه در االن که دانشجویانی تعداد است. کرده دایر دکتری دورۀ
نفر ١٠٠ سال ٢٩ این در فارغ التحصیالن تعداد است. نفر ۶١ داریم
تهیه بین المللی همکاری با ما پژوهشگران مقاالت از ۴٠درصد است.
کل تعداد بوده. ایران از خارج یکی که داشته آدرس تا دو یعنی شده،
یا هستند رسمی علمی هیئت اعضای و پسادکتری شامل علمی، کادر
رسمی یا قطعی رسمی نفر ٣٨-٣٧ حدود است، نفر ١۵٠ آزمایشی،
وقت، تمام صورت به و هستند پسادکتری نفر ١١٢ حدود و آزمایشی

می کنند. همکاری
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مورد که چیزهایی نخستین از
آماری: نگاه یک در پژوهشگاه
۵ در و داریم پژوهشکده ٩ ما
فعالیت نیز ملی کالن طرح
علمی کادر تعداد می کنیم.
که است نفر ١۵٠ پژوهشگاه
علمی هیئت عضو نفر ٣٨
١٣٢ و آزمایشی) یا (رسمی
پسادکتری پژوهشگر نفر
سال، ٢٩ این در هستند.
با بین المللی کنفرانس ٢١۶
خارجی سخنرانان شرکت
کنفرانس های احتساب (بدون
هفتگی) سمینارهای و ملی
دانشوران تعداد داشته ایم.
کشور از خارج از میهمان
مقاالت تعداد و نفر ١۴٧٣
ما پژوهشگران چاپ شدۀ
۶۵٠٠ به نزدیک ISI در
مقاالت مجموعه در و
۶٠٠ حدود کنفرانس ها
آن به ارجاعات تعداد و
٧٣٠٠٠ حدود مقاله ۶۵٠٠
٨٨ آنها h-index که تاست
دکتری دورۀ ٣٠ ما است
تن ١٠٠ تاکنون که داشته ایم
شده اند. فارغ التحصیل آنها از

همکاری های بوده، پژوهشگاه توجه
از فهرستی است. بین المللی
از پژوهشگاه بین المللی تعامل های
LSS با همکاری است، قرار این
واقع ٨متری تلسکوپ مورد در
در سرن، با همکاری شیلی، در
دایاموند با همکاری شتابگر، زمینۀ
و (Desy) دسی ،(Dimond)
مورد در مشارکت ،(Alba) آلبا
همکاری ایتالیا، جنوای در گرافین
همکاری اسپانیا، در رصدخانه ای با
ریاضی. زمینۀ در برزیل در ایمپا با
و آی سی تی پی و سیسا با همکاری
در مشارکت و عضویت همچنین
و نوتریوم فیزیک اروپایی شبکۀ

تاریک. مادۀ

پژوهشگاه بزرگ کارهای از
است ملی طرح های در مشارکت
دو به ملی کردم، اشاره آن به که
برای بازخوردش اینکه یکی معنی،
این به دوم و است، مفید کشور کل
به است الزم کشور کل که معنی
طرح ها این کند. کمک آن اجرای
ملی، رصدخانۀ طرح از عبارت اند
تورین سرن، با همکاری نور، چشمۀ
نقطه ایران، و .ir دامنۀ ثبت ملی،
در تخصصی ـ علمی خدمات ارائۀ
علمی مراکز اتوماسیون شبکۀ مورد

کشور. علمی شبکۀ با همکاری همچنین و،

بعضی هایشان که داریم، مرجع آزمایشگاه تعدادی ما اینها، اضافۀ به
در هنوز بعضی ها شده اند، تأسیس تازه بعضی هایشان کارند، مشغول
حدود گفتند، دکتر آقای که شناختی علوم آزمایشگاه تأسیس اند. دست
چگال، مادۀ آزمایشگاه است؛ رشد حال در هنوز و دارد سابقه سال ١٨
سریع محاسبات آزمایشگاه کرده؛ کار به شروع که است سالی سه چهار
آزمایشگاه کرده؛ شروع را کارش که است سالی هفت هشت حدود
که ملی رصدخانۀ طرح به می دهد سرویس که داریم را نجوم فناوری
بتوانیم آینده در امیدواریم خیلی که هست هم دیگر آزمایشگاه دو داریم.

آشکارساز دیگر، و ژنوم ملی آزمایشگاه یکی کنیم، تأسیس پژوهشگاه در
ذرات.

داشته ایم مشترک مقالۀ آنها پژوهشگران با که که کشورهایی صدر در
و امریکا همچنین و داشته قرار انگلستان ٢٠١۶ تا ٢٠٠۶ دهۀ در
با را مقاالت بیشترین که هستند کشورهایی جنوبی کرۀ و ایتالیا آلمان،

داشته ایم. آنها

که افتخـاراتی جملـه از
علمی، اصیل فرهنگ ترویج
در تحقیقاتی فعالیت های
انتشــار و دانـش مرزهـای
ایجــاد تأثیــرگذار، مقاالت
جـدیـد رشته هـای توسعـۀ و
برگزاری طریق از کشور در
در تخصصی دکتری دوره های
از حمایت خاص، رشته های
در پژوهشگاه اعضای شرکت
و بیـن المللی کنفرانس هـای
بین المللی دانشوران از دعوت
همایش های در حضور برای
پروژه های در مشارکت داخلی،
با همکاری مانند بین المللی
علمی ابتکارات ارائۀ سرن،
ساختن طرح در مثال فنی و
اپتیکی سامانۀ تلسکوپ،
مکان اندازه گیری ابزار فعال،
برای تغذیه منبع و باریکه
بعضــی ارائــۀ و شتابگــر،
زمینۀ در تخصصی خدمات
محاسبات و اینترنت شبکۀ
فعالیت ها جمله از سریع،
اسـت. پـژوهشـگاه خدمـات و

اینها کرده اند کسب ما پژوهشگران
جشنـوارۀ جـایـزۀ هفـت هستنـد:
جـوان عنـوان پنج و خوارزمی
عضــو پنـج داشتـه ایم، خـوارزمــی
پراستناد محقق عنوان به پژوهشگاه
معـرفی علوم وزارت طرف از
به پژوهشگاه عضو پنج شده اند،
کشور برگزیدۀ پژوهشگر عنوان
معــرفی مختــلف سـال هـای در
پژوهشگـران جایـزۀ سـه شده اند،
سوم جهان علوم کادمی آ از جوان
از جایزه دو داشتیم، (TWAS)
ICTP نظری فیزیک مرکز طرف
برتر دانشمند عنوان کسب گرفته ایم.
از تن دو توسط اسالمی کشورهای
در هرمن جایزۀ یک ما، پژوهشگران
CMS در جایزه دو ریاضی، لیگ
CMS در که پروژه هایی برای
جایزۀ نخستین کسب و شده، انجام
بین المللی اتحادیۀ جوان دانشمند
توسط کاربردی و محض فیزیک
همچنین و پژوهشگاه در نفر یک
در کشور برتر جوان محقق انتخاب
از نانو ستاد طرف از نانو زمینۀ
از دیگر یکی است. جوایز دیگر
پردازش مرکز موفقیت موفقیت ها،

این در است. Memocode بین المللی مسابقۀ در پژوهشگاه سریع
مراکز از یک کدام ببینند تا می کنند معین (task)تکلیف یک مسابقه،
سریع پردازش مرکز GPU تیم می رسند. جواب به زودتر کامپیوتری
مسابقه) این برگزاری سال (آخرین ٢٠١۶ تا ٢٠١٠ سال از آی پی ام
دست به را ششم رتبۀ که اول بار جز به و کرد Memocodeشرکت در
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کارایی یا کارایی گروه دو از یکی در را اول رتبۀ دیگر دفعات در آورد،
کرد. کسب دو، هر یا هزینه، بر

آنها از یکی کنم، خالصه را پژوهشگاه دستاوردهای بخواهم اگر
دوره های برگزاری طریق از کشور در جدید رشته های توسعۀ و ایجاد
مثل بوده، محدود صورت به و خاص رشته های در تخصصی دکتری
علوم تحلیلی، فلسفۀ ذرات، فیزیـک محاسباتـی، فیزیـک پالسمـا،
ترویج و احیا دیگر، یکی جبری. هندسۀ و کامپیوتر، علوم شناختی،
طریق از دانش مرزهای در تحقیقی فعالیت های علمی، اصیل فرهنگ
بسیار اقدامات از یکی ارجاعات. تعداد آن با مقاله ۶۵٠٠ آن
در پژوهشگاه اعضای شرکت و حضور از حمایت پژوهشگاه، مهم
که بوده حیاتی بسیار پژوهشگاه برای که است بین المللی کنفرانس های
دعوت هم دیگر یکی بروند. بین المللی جوامع به تا کند تشویق را افراد
داشته حضور علمی مبادالت این در بتوانند که بوده خارجی مهمانان از
نیز و ،... و سرن مثل بزرگ آزمایش های در مشارکت همچنین باشند.
که پژوهشگاه محققان از مقاله ای مثال) بوده تأثیرگذار که مقاالتی انتشار
غیرجابه جایی می تواند کوچک ابعاد در فضا  ـ زمان که دادند پیشنهاد مدلی
مدل یک اولیه، جهان برای کیهان شناسی مدل یک پیشنهاد یا باشد؛
زیادی تأثیر که بوده چیزهایی اینها (... گرافین، در ذره خواص برای
از یکی اگر مثال گرفته اند. نظر در کشف عنوان به را آنها یعنی داشته...
به قریب مقاالت از بعضی باشد، ارجاعات میزان تأثیر، شاخص های
یا Science در که هستند مقاالت از بعضی یا دارد، ارجاع تا ١٠٠٠
نحوۀ دربارۀ تحقیقات انجام است طور همین شده اند، چاپ Nature
واسطۀ به که دستاوردهایی از بعضی و تصویر تشخیص در مغز عملکرد

مورد در مثال شده اند، حاصل کرده ایم ملی طرح های در ما که کارهایی
تلسکوپ یک مثال تلسکوپ، علی االصول تلسکوپ. هیدرولیک پایۀ
بچرخد. بتواند آرام خیلی باید این و می گیرد، قرار جا یک در تنی، ١٠٠
تلسکوپ ساختن طرح جنبی محصول و شده ساخته ایران در پایه این
و باریکه، مکان اندازه گیری ابزار فعال، اپتیکی سامانۀ همچنین بوده،
بین المللی سطح در کتاب و مقاله چاپ شتابگر، برای تغذیه منبع نیز
بین المللی سطح در فلسفه در مقاله و کتاب ارائۀ که تحلیلی، فلسفۀ در
در تخصصی خدمات بعضی ارائۀ همچنین و است نادر تقریباً ایران در
نقطه ایران، دات آی آر، کلیک، سریع، محاسبات اینترنت، شبکۀ زمینۀ

علمی. مراکز اتوماسیون

نشان پژوهشگاه به تلسکوپ آینۀ ورود از عکسی پایان در سخنران
به گفت و بود شده چاپ اخبار شماره  های از یکی جلد روی که داد
فنالند در سال چند آینه این است. تاریخی زیبای عکس یک این نظرم
گذرانده کشور هفت هشت از تحریم ها اوج در بوده، ساخت حال در
است. رسیده پژوهشگاه به باالخره و کرده گیر قدری ایران مرز در شده،
اخبار مجلۀ جلد روی را عکس این سلیقه، حسن با خسروشاهی، دکتر

است. گذاشته

فارسی ادب و زبان فرهنگستان رئیس سخنرانی

فارسی ادب و زبان فرهنگستان رئیس عادل حداد غالمعلی دکتر
سالگی ٢٩ جشن تبریک از پس پژوهشگاه امنای هیئت عضو و
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خاطرۀ از عالقه و شور با آنچنان الریجانی دکتر گفت: چنین پژوهشگاه
که کردند صحبت شدند وصل اینترنت به نخستین بار برای که روزی
دکتر از هم و شنیدم جناب دکتر از هم که انداختند خاطره ای یاد را من
حدود که می گفت جناب دکتر بودند. من فیزیک استادان که حسابی
اولین بار برای آزمایشگاه در ما عالی، دانشسرای در ظاهراً ،١٣١٢ سال
بود. ماندنی خیلی برایش خاطره این شنیدیم. ایران در را رادیو صدای
اصطالح به و منفی و مثبت قطب تا دو استکان تا ١٢٠ در ظاهراً
بود کرده پیدا را پیل یک حکم کدام هر و بودند گذاشته کاتود و الکترود
رادیو مدار، روی از و بودند کرده وصل هم به سری صورت به را اینها و
در باکو رادیو موسیقی صدای که بودند دیده یک باره بعد و بودند ساخته
شنیده رادیو صدای ایران در که بوده بار اول این می شود. شنیده اینجا
رادیو کند، تأسیس را ایران رادیو دولت اینکه از قبل سال هشت شد،

شد. شنیده این جور آزمایشگاه در

که که زمینه هایی در دیگر که سال هاست من که است این حقیقت
علمی کار به اشتغال ریاضیات، و فیزیک در یعنی می کنید، کار شماها
و انسانی علوم سمت به دیگر اما هستم علم به عالقه مند من ندارم.
حوزه هاست. آن در بکنم، هم کاری مختصر اگر و رفته ام ادبیات و فلسفه
و فیزیکدانان جمع در بیایم گاهی نمی آید بدم هم خودم خوب ولی
بیفتم. خودم قدیم خاطرات یاد که ریاضی و تجربی علوم استادان
یا اال است خوب جدیدش چیز همه می گویند که هست ضرب المثلی
چی هر دانشگاه، و مدرسه هم یکی و است دوست یکی اش چیز. سه دو
می گذارد، سالگی سی به پا دارد پژوهشگاه این حاال اینکه بهتر. قدیمی تر
کشور در تجربه سال سی از پشتوانه ای با مؤسسه ای استمرار و وجود
یک خودش است، سال چهل به نزدیک هم آن عمر که انقالبی در ما،
درد چه به شما کارهای این بگویند بعضی ها است ممکن است. ارزش
می کشد زحمت منصوری دکتر است سال ده مثال می خورد. مملکت این
ستاره ها مثال ببیند که بگذارد کار تلسکوپی کاشان، کوه های توی که
مثال که چیست دانی چه فلک اوج در تو گفت می کنند. کار چه دارند
پژوهش های این بگویند است ممکن بی خبری. خودت گرفتاری های از
عبث کارها این می دهید، مدل می دهید، تئوری می کنید، شما که بنیادی
و نیست، اینها ما مسائل االن است. پول دادن هدر می رسد، نظر به
ولی ندانند. مملکت روزمرۀ احتیاجات برآوردندۀ را مؤسسات این جور
به روزمره نیازهای رفع برای حتی من نظر به نمی کنم. فکر طور این من
نوع این به داریم. احتیاج زیاد تعداد به بنیادی، پژوهشگاه های نوع این
داریم، تقسیم بندی ای صنعت، در داریم. احتیاج حتماً بنیادی مطالعات
مس استخراج مثال پایین دستی. و میان دستی باالدستی، صنعت می گویم
ده ها شاید است، باالدستی صنعت یک ما کشور در سرچشمه معدن از
کابل یکی مثال شود، ایجاد مس شمش های این با میان دستی صنعت

کارگاه های در می آید ورق و کابل آن مس. ورق یکی و بسازد مسی
ایجاد پایین دستی صنعت هزار چندین و دیگر، کارخانه های و کوچک
محصول است. محسوس کامال صنعت در سلسله مراتب این می شود.
شده، استخراج که صورتی آن به کاری، هیچ درد به باالدستی صنعت
کارگاه ها و کوچک کارخانه های به می آید که است همان اما نمی خورد.
ما است، طور همین هم علم می شود. تبدیل خانگی لوازم به آخر در و
آن در علم پایین دستی. علم و داریم میان دستی علم داریم، باالدستی علم
به درست و است، باالدستی می کنید کار پژوهشگاه در شما که سطحی

دارد. ضرورت باالدستی صنعت که دارد ضرورت اندازه همان

برود پیش بین المللی ارتباطات بدون نمی تواند علم این، بر عالوه
اقتصاد شبیه جهتی از شود. ارزیابی نمی تواند اصال کند، پیدا معنا و
بین المللی ارتباطات بدون را خودش اقتصاد می تواند کشوری آیا است،
است. طور همین هم علم کند؟ ایجاد حرکت آن در و بدهد سامان و رشد
بین المللی جوامع با باید حتماً باشد پویا علم در می خواهد که کشوری
یا شناختی، علوم حوزۀ همین در مثال که ببیند و باشد داشته ارتباط
پیش سمتی چه به دنیا غیره، و شتابگرها در یا بنیادی سلول های حوزۀ
بگوییم می توانیم که است بین المللی فضای اتصال این با یعنی می رود.
بین از و می شود خشک محدودی برکۀ مثل واال است، زنده ما علم که
هم سخنی جهان سطح در علمی محافل با بتوانیم اینکه الزمۀ می رود.
الاقل یعنی باشیم، داشته آنها با هم ترازی نوعی که است این کنیم پیدا
واال باشد شنیدنی آنها برای که بزنیم هم حرفی یا بفهمیم را آنها حرف
مؤسساتی کشور در حتماً باید پس کنیم؟ برقرار می توانیم ارتباطی چه

علم. جهانی و امروزی تراز به باشد نزدیک آنها کار سطح که باشند

این مورد در دیگری نکته
ارتباطات بدون نمی تواند علم
معنا و برود پیش بین المللی
ارزیابی حتی و کند پیدا
با هم سخنی برای ... شود
جهان، سطح در علمی محافل
این مانند مؤسساتی وجود
آنها کار سطح که پژوهشگاه
و امروزی تراز به نزدیک
است الزم باشد علم جهانی
پژوهشگران جذب توانایی ...
ثبات و جوان نخبۀ
امتیازات دیگر از مدیریت،
است. پژوهشگاه این

این دارد اهمیت نظرم به که مؤسسه
جذب برای مرکزی اینجا که است
زمانی است. جوان پژوهشگران
راه ،۶۵ سال در را، المپیاد ما که
بعدش که بودیم این فکر به انداختیم
که را استعدادها این می شود. چه
شدند، برنده فرستادیم، کردیم، کشف
خواهد چه آنها آیندۀ شدند، تشویق
نشده، حل هنوز موضوع این شد؟
نیست شک است. مناقشه محل و
آماری صورت به ما کشور در که
ریاضیات، در باال استعداد درصدی
علوم، رشته های همۀ در فیزیک، در
می توانند که دارد وجود فلسفه در و
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باشند. شاخص جهانی سطح در
کنیم. کشف ایران در را یک درجۀ آدم تا ٢٠٠ سال در می توانیم مثال
گرفتند، هم پی اچ دی ایران از خارج یا ایران داخل در رفتند وقتی ولی
که کنیم درست باطلی چرخۀ می خواهیم آیا کنیم؟ کار چه می خواهیم بعد
برگردانیم دوباره رسیدند، اوج به که وقتی را برتر استعدادهای و نوابغ
بروند یا بدهند درس عمومی فیزیک مثال و بشوند دانشگاه معلم که
مانند پژوهشی مؤسساتی اگر کنند؟ شروع آنجا از و شهرستان به
مغزها فرار که بگوییم می توانیم باشند، بنیادی دانش های پژوهشگاه
ولی باشیم، داشته درخشانی استعداد نمی شود یعنی بیفتد. اتفاق نباید
و نکنیم، فراهم استعداد صاحب جلوۀ و استعداد آن بروز برای زمینه
سرمایه ها این از استفاده برای باید است. رفته کشور از چرا بگوییم بعد
که سطحی باالترین همان در بتوانند آنها که کنیم درست مؤسساتی
دهند. ادامه کارشان به مؤسسات آن در گذرانده اند را خود پایان نامۀ
این باشد. نداشته وجود سطحی همچین اصال دانشگاه ها در است ممکن
دانشمند یک می کنند. بزرگی خدمت هم جهت این از واقعاً پژوهشگاه ها
او عشق همۀ و دارد خودش استعداد به گاهی آ که سی ساله مثال جوان
یک برای الزم امکانات جز نمی خواهد کشور از چیزی است، علمی کار
می کنم عرض علوم وزیر جناب حضور را این من آسوده. و ساده زندگی
در تا کنیم فراهم یک درجۀ جوان یک برای را امکاناتی چنین باید ما که
محیط البته خانوادگی، و شخصی امکانات این کنار در بماند. کشورش
این الریجانی دکتر آقای است. الزم هم پویا و پرنشاط و مناسب علمی

توانسته، چه هر هم اولی مورد در و کرده فراهم خوبی به را دومی مورد
است. داده انجام

این از پژوهشگاه که است این می کنم، عرض که نکته ای آخرین
مهم خیلی این و باشد داشته باثباتی مدیریت که بوده برخوردار بخت
است. مدیریت در بی ثباتی کشور در ما مصیبت های از یکی است .
بقیۀ و داشته ایم پرورش و آموزش وزیر ١۵ گذشته، سال ٣٩ در
عمر که است این معنی اش طور، همین کم وبیش هم وزارت خانه ها
چه نیم و سال دو در مدیر بوده. نیم و سال دو حدود مدیریت متوسط
الریجانی دکتر آقای کند؟ ایجاد می تواند تحولی چه بکند؟ می تواند کاری
امتیاز یک این و است سال ٣٠ نزدیک یعنی بوده، مرکز این در اول از
می توانند الریجانی جواد دکتر مثل اشخاصی است، موسسه این برای
و دولت دست در دستشان یک اینکه، جهت به بکنند، ماندگار کارهای
هر اعتماد مورد و است دانشمندان دست در دیگرشان دست و حکومت
می نویسد، رهبری به نامه ای ایشان وقتی مثال یعنی هستند، هم طرف دو
کشور پیشرفت به ایمان و عالقه و عشق روی از او که می داند رهبری
ایشان است. شنیدنی حرفش و می دهد را پیشنهاد فالن دارد خدمت و
را باالتر دستگاه با دانشمندان و پژوهشگران رابط و واسط حلقۀ نقش
فکر می بینید. زیاد چهره ها این از هم اروپا در می کنند. ایفا خوبی به
سال، بیست مثال شاید طوالنی، مدت به دانمارک، در بور نیلز می کنم
دانشمند کرد. کشف همانجا در هم را کوانتوم که بود مؤسسه ای رئیس
International) مؤسسۀ رئیس تمام سال سی که بود، پیاژه دیگر
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صورت به را مؤسسه آن و بود ژنو در (Bureau of Education
بدانید. را مدیریت ثبات این قدر درآورد. ماندگار و نیرومند مؤسسه یک
آرزومندم همیشگی خدمت و نشاط و طوالنی عمر الریجانی دکتر برای
بشنویم. شما جمع از شادکننده تری اخبار آینده سال های در امیدوارم و

فناوری و تحقیقات، علوم، وزیر سخنرانی

تبریک از پس فناوری و تحقیقات، علوم، وزیر غالمی منصور دکتر
بود وظیفه ای گفت: پژوهشگاه تأسیس سالروز جشن و شعبان ایام
از بیشتری شناخت هم و بگوییم قوت خدا هم و بزنیم سر اینجا به که
استمرار همکاری توفیق انشاءاله اگر تا آوریم دست به مجموعه این
آنجا تا باشیم. مجموعه این به کمک کننده ها از بخشی هم ما داشت،
که است مواردی جزء مراکزی چنین وجود کرده ام، پیدا شناخت من که
همه در دنیا، در بنیادی دانش های است. مهم و واجب علمی جامعۀ در
علمی حوزه های در علمی تحوالت اصلی بنیاد و منشأ واقع در کشورها،
و داریم کم را مراکزی چنین کشورمان در ما شاید هستند. و بوده دیگر
بنیادی علوم چنین زمینۀ در که آموزشی گروه های هم دانشگاه ها در شاید
اما بگیرند. قرار کم لطفی مورد حتی گاهی یا باشند غریب می کنند، کار
نمی کند. کم علمی مجموعه های و مراکز چنین اهمیت از چیزی این
که کسانی به دارد قرار اجرایی حوزۀ در که کسی عنوان به من توصیۀ
مراکز این در می خواهید اگر که است این می کنند کار زمینه ها این در
نشوید، گله مندی یا دلسردی خدای نکرده یا غربت، دچار احیاناً علمی
باشید. داشته اجرایی مجموعه های با مستمر رفاقت و ارتباط حتماً
شما فعالیت نوع از بیشتری شناخت قدر چه هر اجرایی مسئوالن زیرا
شریک بیشتر نتایج در هم و عملکردها در هم را خودشان باشند، داشته
کسانی و بنیادی علوم به کمک مورد در می شود باعث این و می دانند

نکنند. غفلت می کنند، کار زمینه ها این در که

در االن که آنچه مورد در را نکته چند باشد الزم اینجا در شاید
یک کنم. ذکر دارد وجود واقع در پژوهشی مراکز و دانشگاه ها فضای
عالی آموزش حوزۀ در االن کمی نسبتاً تغییرات با مدیریتی مجموعۀ
تقریباً هستیم، دانشگاهی خانوادۀ جزو هم ما خُب می کند. فعالیت
انجام تحقیقاتی کار دارند، دانشجو می کنند، کار دارند که مدیرانی همه
ناقدین جزو خیلی وقت ها و کرده اند تربیت دانشجو و داده اند و می دهند
هستند، و بوده حوزه ها این از فراتر حتی یا و خودشان کاری حوزه های
با می شود اجرایی حوزه های وارد آدم وقتی که است این واقعیت ولی
می کرده تصور و بوده ذهنش در که آنچه به نسبت نادیده ای الیه های
زاویۀ با احیاناً ما که است آن از بزرگ تر امور حجم می شود، روبه رو

تدریس یا تحصیل محل در دیدمان
جدا عموماً ما پژوهشگاه های
کم خیلی ارتباطات با هم، از
با ارتباطی هیچ بدون بعضاً
جزیره ای می کنند. کار هم
تبدیل باید را کردن کار
کردن. کار شبکه ای به کنیم
اجرایی، بخش باید همچنین
را کشور اقتصادی و صنعتی،
بدهیم. آشتی دانشگاه ها با باید

اجرایی کارهای بعضاً حتی یا
که افرادی می دیدیم. کوچک،
می کنند کار آموزشی حوزه های در
دانشگاه، رئیس که دارند انتظار
انجام اقداماتی وزیر یا وزیر، معاون
خیلی پیش رو مشکالت تا بدهند
فکر مواقع بعضی شود. حل سریع
حرکت کند که مدیری مثال می کنند
از چندانی شناخت شاید می کند
ضرورتاً اما ندارد. علمی بحث های
مستقیمی رابطۀ اجرایی مسائل حل

کشور در به خصوص و ندارد علمی مسائل جزئیات از شناخت میزان با
به دولت یک از و دیگر دورۀ به دوره یک از وقت ها خیلی شرایط که ما
از مختلف حوزه های در مدیریت می کند، پیدا تغییر شدت به دیگر دولت
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پیش بینی نشده چالش های دچار پژوهش و آموزش حوزه های در جمله
هست و بوده محدود عالی آموزش حوزۀ در ما منابع می شود. سختی و
منابع این ما که است این از ناشی دردسرها و مشکالت از یکی شاید و
مرکز یک است ممکن نکرده ایم. هزینه مستمر راهبرد یک براساس را
آن براساس و داشته برنامه ای آموزشی، گروه یک یا دانشگاه یا کوچک
و بوده ایم راهبرد فقدان دچار کالن مقیاس در ولی باشد، کرده حرکت
صورت به و استراتژیک برنامۀ بدون اغلب ما می بینیم، هم را آثارش
دانشگاه ها در آموزشی دوره های در را حرکت هایی موردی، و تصادفی
صورت به حرکت ها آن برونداد االن و رسانده ایم نتیجه به و کرده شروع
کیفی ارزیابی از (صرف نظر دارند حضور جامعه در فارغ التحصیالنی
از فارغ التحصیالن این دارند. ما از حق، به و متعدد، انتظارهای و آنها)
تربیت صرف هم زیادی هزینه های که هستند جامعه سرمایه های طرفی
منشأ علمی مجموعۀ یک عنوان به می توانند بالقوه طور به و شده آنها
مدونی و خوب استراتژی ما اینکه خاطر به اما بشوند، بزرگی تحوالت
مدیریت مجموعۀ هم و هستند مشکل دچار خودشان هم نداشته ایم
پژوهشی حوزه های در کشیده اند. چالش به را کشور مختلف بخش های
برنامه های با ندرت به یا کم خیلی بوده، ما دانشگاه های وظایف از که هم
این حاصلش کرده ایم. حرکت زمان بندی شده و حساب شده استراتژیک
خیلی بعضاً که داریم استادان و محققان از کثیری جمع ما که است
هستند. پراکنده صورت به االن عمل در اما کرده اند، تحصیل هم خوب
یک به نیست آسان خیلی می دانم که برنامه ای طبق را اینها است الزم
مختلف حوزه های در اشخاص کردن وصل چه کنیم، وصل هم به شکلی
و است بنیادی علوم حوزه های در اصلی اش پایۀ و بدنه شاید، که علمی
می کنند، کار دارند مختلف بخش های در که مؤسساتی کردن وصل چه
عنوان به بتوانیم را مؤسسات و اشخاص ارتباط و پیوند این حاصل تا
اعم مختلف، اهداف با کشور در علمی فعالیت های برای جامعی نقشۀ
دنیا، علمی جامعۀ و خودمان علی جامعۀ به کاربردی، یا بنیادی از

کنیم. معرفی

سؤال و نقد مورد آنها خاطر به االن و دارد، ما از جامعه که انتظاراتی
تحقیقاتی، مراکز و دانشگاهی حوزه های در به خصوص می گیریم، قرار
مشکل چه قدر خورده، جامعه به درد شما کارهای قدر چه که است این
دانش آموز همه این داریم. مشکالت همه این ما کرده اید، حل را جامعه
را مسائل این از بعضی نتوانسته اند چرا محقق. و استاد دانشجو، و
اما نیست، پرسش این به کامل پاسخ گویی مجال اینجا در کنند؟ حل
این من مختصر پاسخ دارد. منطقی مبنای یک سؤال این هرحال به
و محققان دنیا، در گرفته ایم. قرار ناقص چرخۀ یک در ما که است
را پیام ها می توانند که می گیرند قرار پیوسته ای چرخۀ در علمی مراکز
و کنند، اصالح ردوبدل کردن ها این در و بدهند را پاسخ ها و بگیرند

چنین کنیم تالش باید ما بشود. حاصل انتظار، مورد برونداد طبعاً
و کنیم تقویت را آن دارد وجود که جاهایی در یا کنیم ایجاد چرخه ای
فعال آنجا در مدل این احیاناً که جاهایی به بدهیم تعمیم را نمونه ها
اصالح نه هستیم؛ برنامه ها و اهداف در جدی بازنگری نیست.نیازمند
عقالی بلکه اداری، نباید و باید یک یا و بخشنامه یک با احیاناً سطحی،
از ما است قرار که کنند تعریف طرحی علمی مراکز در بنشینند باید قوم
بدهیم. آموزش زمانی چه برای چیزهایی، چه دانشگاه ها در بعد به این
پراکنده خیلی را محدودمان منابع تحقیقاتی زمینه های در ما اینکه دوم
شاید بنیادی، دانش های مثل مهمی کارهای برای گاهی می کنیم. هزینه
که حالی در کنیم فکر و بدانیم، غیرضروری را ارقام از بعضی کردن هزینه
دستگاه یک برای را سنگینی رقم احیاناً اینکه داریم واجب  تری کارهای
هم گاهی و نیست، درست کنیم خرج آزمایشگاهی تجهیزاتی/ مجموعۀ یا
مورد در چندانی حساب وکتاب شاید که سطحی، کارهای از بعضی برای
هزینه کوچک، واحدهای در کارهایی یا باشد، نداشته وجود آن نتایج
الزم است. سخت بسیار این وضع این به دادن سروسامان می کنیم.
نیازمندی های از تعریفی به محققان و استادان فکری کمک با است
برسیم. مختلف سطوح در و مختلف حوزه های در خودمان تحقیقاتی
بعضاً و کم خیلی ارتباطات با هم، از جدا عموماً ما پژوهشگاه های
کنیم تبدیل باید را کردن کار جزیره ای می کنند. کار ارتباطی هیچ بدون
صنعتی، بخش و اجرایی بخش اینکه دیگر و کردن. کار شبکه ای به
سر هنوز بدهیم. آشتی دانشگاه ها با باید را کشور مدیریتی و اقتصادی،
من و کند شروع طرف یک باالخره باید نکرده اند. باز هم با را سخن
کنیم، باز را سخن سر کنیم تالش باید دانشگاهیان ما که می کنم فکر
می کنم عذرخواهی می دهند. جواب حتماً ولی بدهند، جواب دیر شاید
اهمیت شخصاً ولی بود اجرایی مسائل به معطوف بیشتر حرف هایم که
زیستی علوم من خود رشتۀ هستم. قائل بنیادی دانش های برای زیادی
من کردند. اشاره آنها به الریجانی دکتر که اینهاست و ژنوم مباحث و
امیدوارم و نشد غافل آن از و داشت توجه پایه علوم به باید معتقدم
با همسو داریم، مجموعه این در خدمت توفیق که دوره ای در بتوانیم
جهت این در حوزه این سختکوش محققان و ذیربط مدیران تالش های
دکتر صحبت های مطمئناً می طلبیم. یاری به هم را خداوند و کنیم تالش
به خصوص است، مهم بسیار هم مدیریتی ثبات مورد در عادل حداد
این باشد راهبردی تفکر دارای آن در مستقر مدیریت که جاهایی در
اگر حال باشد. مؤثر بسیار برنامه ها رساندن هدف به در می تواند ثبات
اعتماد مورد هم که باشد الریجانی دکتر مانند شخصی برعهدۀ مدیریت
جامعۀ اعتماد مورد هم و نظام سیاستگذاری و اجرایی مجموعه های
نصیب خوشبختانه که است مضاعفی توفیق خودش این است، علمی

بود. خواهد و بوده مؤثر حتماً و شده مجموعه این
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پژوهشگاه پیشکسوت استاد سخنرانی

مرکز رئیس و پیشکسوت استاد خسروشاهی غالمرضا دکتر
است خوب اینکه بیان با خود سخنان آغاز در پژوهشگاه اطالع رسانی
دنیا، معتبر پژوهشگاه های از بسیاری مانند هم ما پژوهشگاه های
فرهنگی برنامه های گهگاه پرینستون، پیشرفتۀ مطالعات مؤسسۀ مثال
و پرداخت انقالب اوایل از خاطراتی ذکر به باشند، داشته تفریحی ـ
کرنل دانشگاه در مطالعاتی فرصت برای که ،١٣۵٧ سال در گفت:
نوشتۀ طبق که گفت من به آنجا استادان از یکی روزی بودم، آمریکا
خیابان ها به مردم و زده اند آتش را ساواک ادارۀ تبریز در تایمز، نیویورک
آن با ساواک و رژیم آن که نمی کردم فکر یعنی نکردم باور ریخته اند.
شرکت برای فنالند به آمدیم بعداً باشد؛ شده ضعیف آنقدر ادعایی قدرت
را آبادان رکس سینما که گفتند آنجا ریاضیدانان. بین المللی کنگرۀ در
ملتهب تر خیلی اوضاع که دیدیم برگشتیم، ایران به وقتی زده اند. آتش
اینکه تا می داد رخ پیاپی اتفاقات می کردیم. فکر ما که است آن از
ما، شد. اعالم نظامی حکومت و کردند، تعطیل را دانشگاه ها ناگهان
متحصن دانشگاه دبیرخانۀ در تهران، دانشگاه استادان از نفر صد حدود
خاتمه خود تحصن به نشود، بازگشایی دانشگاه تا که کردیم اعالم و شدیم
انبوهی جمعیت حضور با را دانشگاه دی ماه ٢٣ در باالخره نمی دهیم.
هاید به بعد به روز آن از ولی شد، باز دانشگاه کردیم. بازگشایی مردم از
دور را دانشگاه می آمدند مختلفی دسته جات شد، تبدیل انقالب پارک
و می کنند، بحث و شده اند جمع دسته دسته  که می دیدی را مردم و می زدند
دانشگاه خالصه و دانشگاه مسجد در شدند متحصن روحانیت هم بعد

دانشگاه ها اوضاع انقالب، از بعد بحث. و جر بزرگ مرکز یک شد
یک در می دیدید تهران دانشگاه توی مثال بود. غریب و عجیب خیلی
با کار طرز دارد و آن باالی رفته نفر یک و گذاشته اند را تانکی چهارراه

بود! جالبی صحنه اهی خیلی می دهد! آموزش را تانک

تعطیل دوباره دانشگاه ها ۵٩ سال از فرهنگی انقالب شروع با
نشر مرکز موقع آن در نمی دادند. راه دانشگاه به را ما باز و شدند
خواسته بودند شده بیکار که دانشگاه استادان از و شد تشکیل دانشگاهی
۵٠ فقط و نبودند مترجم استادها اغلب ولی کنند. ترجمه کتاب که شد
قابل ترجمه اش بود شده احاله ریاضی استادهای به که کتابی ٣٠٠ از تا

شد. داده تشخیص چاپ

مـردم انقالبـی هــر از بعـد
همایش هـای تــاریخ اگـر
کسی شود، نوشته پژوهشگاه
همـه ایـن که نمی کنـد بـاور
شـرکت بـا مهــم، کنفـرانـس
بـا و مهـم، آدم همـه ایـن
و نظم و سازماندهی چنین
یـک در شایستـه ای ترتیب
باشـد. شــده بـرگـزار مرکز
دانشگاهی هیـچ است بعیـد
کند. عمل چنین باشد توانسته

چون می آورند روی فلسفه به
و قضایا اعماق به می خواهند
جمع در هم ما ببرند. پی رویدادها
و فیزیکدان چند شامل خودمان،
فلسفۀ و فلسفه دربارۀ ریاضیدان،
از نفر چهار می کردیم. بحث علم
دکتر و شهشهانی دکتر و (من ما
سمیناری ضیایی) دکتر و لسان
و فلسفه، «ریاضیات، عنوان با
جلسات که کردیم دایر متدولوژی»
می شد برگزار سه شنبه روزهای آن
ادامه مختلف جاهای در سال ها و
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ریاضی به منحصر و یافت گسترش هم آن بحث موضوعات یافت؛
الریجانی آقایان پژوهشگاه، فعلی اعضای از نبود. ریاضی فلسفۀ و
این [دربارۀ بودند سمینار آن سخنران های جزو منصوری و اردالن و
تعطیلی دوران در علمی جالب و خودجوش برنامه های از یکی که سمینار
اخبار نشریۀ در جداگانه ای مطلب بود، آن از پس سالی چند و دانشگاه ها
انرژی سازمان به فیزیکدان، و ریاضیدان نفر چهارپنج ما، بعد می آید.]
سالی چند کردیم. درست تحقیقات مرکز یک آنجا در و رفتیم اتمی
و نظری فیزیک تحقیقات مرکز تأسیس پیشنهاد اینکه تا بودیم آنجا
پیشنهاد ایشان و دادیم وقت، علوم وزیر فرهادی، دکتر به را ریاضیات

رساند. تصویب به را

در گفت: تأسیس آغاز در مرکز این مشکالت توصیف در سخنران
داشتیم اختیاریه در اتاق تا سه مثال بود. اندک بسیار ما امکانات ابتدا
تحقیقاتی هستۀ سه هم ریاضی و تحقیقاتی هستۀ سه فیزیک که حالی در
کوچکی اتاق در هم ما و می نشستند اتاق یک در فیزیکدان چند داشت.
وقتی بود بلندقد خیلی که ترکیبیات) اهل (از ما از یکی شدیم. مستقر

ببینند! را کامپیوتر نمی توانستند دیگران می نشست، کامپیوتر پشت

پژوهشگاه به را فرمانیه در زمینی از نیمی رهبری معظم مقام
دکتر دیگر. مؤسسه ای به را زمین آن دیگر نصف و دادند اختصاص
ملحق پژوهشگاه به هم را دیگر نیمۀ آن که کردند تالش خیلی الریجانی

و نفوذ تمام با ولی بگیرند زمینی دیگر جای در مؤسسه آن برای و کنند
آنجا اگر شدند. دیوارکشی به مجبور نتیجه، در نشدند. موفق قدرتشان
منظرۀ که مانده اند دیوار قطعات بین درخت ها بعضی می بینید بروید
که بداند پژوهشگاه جوان نسل تا زدم را حرف ها این است! عجیبی
نسل زحمات قدر و نشده فراهم آغاز در و یک شبه موجود امکانات

بداند. را گذشته

مرور به متعدد عکس های و تصاویر نمایش با سپس سخنران
از تصویری جمله، از و پرداخت حضار برای پژوهشگاه تاریخچۀ
اتاق های و ساختمان ها از عکس هایی الریجانی، دکتر انتصاب حکم
طبیعی مناظر اولیه، دوره های در آنها در مستقر افراد و پژوهشگاه
جمله از پژوهشگاه مهم میهمانان مختلف، کنفرانس های پژوهشگاه،
شخصیت های از تاریخی جالب عکس های و فیلدز، مدال برندۀ چند

داد. نشان حاضران به اداری کارکنان و علمی

زیبای طبیعت از تصاویری نمایش ضمن خسروشاهی دکتر
تأسف اظهار و دانست باید را زیبایی ها این قدر که گفت پژوهشگاه
تنها نه ندارند. زیست محیط به توجهی کشور امور مسئوالن که کرد
محیط حفظ لزوم حتی بلکه نمی شود، جلوگیری طبیعت به تعرض از

نمی شود. هم تبلیغ زیست

از اداری کارکنان از عکسی نمایش ضمن سخنران همچنین
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افزود: و گفت سخن کارمند قشر به نسبت الریجانی دکتر حساسیت
عصبانی من دست از الریجانی دکتر که باری تنها سال سی این طی
یکی از ریاضیات، پژوهشکدۀ ریاست زمان در من، که بود وقتی شدند
شود. منتقل مالی قسمت به که داشتم اصرار و شدم ناراضی کارمندان از
البته کردند. کید تأ اداری کادر به نسبت مالیمت بر تلفنی، تماسی در دکتر
می خواهد هم کارمندان و اجرایی قسمت از متقابال پژوهشگاه رئیس
آنها مشکالت رفع به خوشرویی نهایت با پژوهشگران با مواجهه در
اقداماتی امیدواریم و نیست خوب کارکنان مالی وضع البته بپردازند.

گیرد. آنهاانجام وضع بهبود برای

در پژوهشگاه مهم کنفرانس های از متعددی تصاویر نمایش
«مرور این از دیگر بخشی ملی طرح های و مختلف پژوهشکده های
این تاریخ اگر گفت: آنها دربارۀ سخنران که بود آی پی ام» تاریخچۀ
مهم، کنفرانس همه این که نمی کند باور کسی شود نوشته همایش ها
ترتیب و نظم و سازماندهی چنین با و مهم، آدم همه این شرکت با
دانشگاهی هیچ است بعید و باشد شده برگزار مرکز یک در شایسته ای
علوم «مرزهای ساالنۀ همایش مثال کند. عمل چنین باشد توانسته
برگزار شریف صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه همکاری با که ریاضی»
زیادی عدۀ سال هر است. فرد به منحصر خود نوع در می شود
همایش این به داوطلبانه ایرانی یک درجۀ و نخبه ریاضیدانان از
به می کنند. بحث ریاضیات پیشرفت های آخرین دربارۀ و می آیند
مباحثۀ و پاسخ و پرسش در زبانی مشکل سخنران ها، ایرانی بودن علت
هم زیستی علوم پژوهشکدۀ ندارد. وجود سخنران ها و شرکت کنندگان

است. کرده برگزار مشابهی همایش امسال

هیئت اعضای از عکس هایی دادن نشان با خسروشاهی دکتر

از که هستند یکی درجۀ آدم های اینها اغلب گفت: پژوهشگاه علمی
چنین دانشگاهی کمتر و شده اند فارغ التحصیل یکی درجۀ دانشگاه های
هیئت کلوپ یک کنیم دعوت اینها از باید من نظر به دارد. علمی کادر
و بکشند، نقشه آینده برای بدهند، تشکیل شورایی کنند، درست علمی
حمید دکتر به جمله، از سخنران، کنند. پیشنهاد پژوهشگاه ریاست به
مقالۀ ۵٢ که است یکی درجۀ فیلسوف او گفت و کرد اشاره وحید
بازگشت از پس آی پی ام، به ایشان آوردن دارد. یک درجۀ تحقیقی
در اول وحید دکتر است. الریجانی دکتر درایت نشان دهندۀ ایران، به
اشتغال کار به شناختی علوم پژوهشکدۀ در بعد و ریاضی پژوهشکدۀ
علوم وزارت که کرد حمایت او از زمانی پژوهشگاه رئیس یعنی داشت.
باالخره اینکه تا بود، نکرده تصویب را تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ تأسیس
با حضار: از [یکی شد تأسیس الریجانی دکتر اهتمام به پژوهشکده این
در را بودجه اش حضار: از دیگر یکی بود. وقت علوم وزارت حمایت

دادند!]. منصوری دکتر معاونت زمان

از رشته یک نظامیه، مدارس دربارۀ مطالبی پایان، در سخنران
مثبت جنبه های به و کرد بیان مطالبی اسالم، جهان قدیمی دانشگاه های
دانشجو و استاد انتخاب در دقت و ضابطه مندی و نظم مانند نظامیه ها،
نیز و استادان، برای مکفی معاش تأمین و مجهز کتابخانه های داشتن و
صرفاً مباحث به علمی مباحث تقلیل مانند مدارس، این منفی جنبه های
و شافعی (فرقۀ خاص گرایش و فرقه یک به نسبت تعصب و دینی
نظر به که گفت و کرد، اشاره آزاداندیشی با ومخالفت اشعری)، گرایش
بوده اسالمی تمدن در علمی رکود عوامل از منفی جنبه های این عده ای،
نظامیه ها دربارۀ مفصلی مقالۀ اخبار مجلۀ ٨۶ پیاپی شمارۀ [در است

است.] رسیده چاپ به
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پژوهشگاه در فناوری معاونت ایجاد
خســروشاهی قرار حبیب

پژوهشگاه رئیس طرف از حکمی طی ١٣٩٧ ماه مرداد در

سمت به خسروشاهی قرار حبیب دکتر بنیادی، دانش های

در قبال که سمتی شد، منصوب پژوهشگاه فناوری» «معاون

از اخبار خوانندگان اطالع برای نداشت. وجود پژوهشگاه

دکتر برنامه های و طرح ها و جدید معاونت این ایجاد دالیل

کرده ایم مطرح کلی پرسش دو سمت، این در خسروشاهی قرار

می خوانید. اینجا در آنها به را فناوری معاونت پاسخ که

چیست؟ پژوهشگاه در فناوری معاونت ایجاد ضرورت و انگیزه •

توسعۀ به وابسته دو هر که می یابد توسعه تجربه و آزمایش با پایه علوم
میلیارد یک هر برای که است این نجوم علم در آن مثال است. فناوری
شده تجربه فناوری جهش یک کرده ایم، نفوذ کیهان عمق در که سالی
سازه های ساخت با گاه و دیجیتال آشکارسازهای ساخت با گاهی است،
آنها قطر امروزه که تلسکوپ ها ساخت با گاه و اپتومکاترونیکی عظیم

فضا. در آنها دادن قرار با یا و است رسیده متر ده چند به

علمی دانش موجود مبانی گسترش برای بنیادی علوم در تحقیق
تحقیقات با این و مشخص! مسئلۀ یک حل برای لزوماً نه می شود انجام
متفاوت می شود انجام مشخص مسئلۀ یک حل هدف با که کاربردی
اما باشد تاریک مادۀ ابهامات از گره گشودن ما مسئلۀ شاید مثال است.
نخورد! موضوع این درد به که یابد تکامل نظریه ای یا روش عمل، در

بین باید برمی گردم. پژوهشگاه چارچوب در شما سؤال به حال
همۀ شد. قائل تفاوت پژوهشگاه راهبرد و پژوهشگاه فعالیت موضوع
پایه، علوم تحقیقات زمینۀ در جهان مطرح پژوهشی و علمی مؤسسات
راهبرد تغییر گذشته سال ١٠ در حتی بلکه گذشته سال ۴٠ در تنها نه
باشد جدید فعالیت های یا رشته ها ایجاد می تواند راهبرد تغییر داده اند.
تحول سیر است. کرده دنبال را فکری خط همین عمال هم پژوهشگاه و

جهان در آنچه از ما درک و کلی طور به عالی آموزش و تحقیقات در
و محدودنگری از پرهیز و راهبردها در تغییر سمت به را ما می دهد رخ

می دهد. سوق یک جانبه نگری

هست. و بوده پیشرو اینترنت و شبکه چون خدماتی در پژوهشگاه
زیرساخت های موضوع اهمیت از نشان و نیست تصادفی رخدادها این
در پژوهشگاه اجرایی راهبرد یعنی دارد. پژوهشگاه این در پژوهشی
حوزۀ در فعالیت ها اهداف به رسیدن برای را راه زیرساخت ها این ایجاد

می کند. هموار بنیادی علوم

طرح های اجرای با بنیادی دانش های پژوهشگاه فعالیت سوم دهۀ
هستند کشور در نوع این از طرح ها بزرگ ترین اتفاقاً که فناوری
ایجاد با و ایران نور چشمۀ طرح و ایران ملی رصدخانۀ طرح مانند
و بوده همراه تجربی شناختی علوم حوزۀ به ورود و ملی آزمایشگاه های
داده انجام را خود طبیعی انتخاب این از پیش پژوهشگاه من نظر به

است.

است. مدیریتی بخش در روند همین ادامۀ فناوری معاونت ایجاد
کل برای و پژوهشگاه برای جدید تجربۀ یک پروژه ها این انجام
این موضوع و مقیاس از مستقل است. کشور در پژوهش حوزۀ
مدیریت نظام از بهره گیری ملی، خدمات و آزمایشگاه ها و طرح ها
زمان بندی در سنجش قابل خروجی های به توجه و مستندسازی، پروژه،
تأمین آن، بر عالوه است. بنیادی دانش های پژوهشگاه دغدغۀ مناسب،
در است. یافته ویژه ای اهمیت نیز توافق ها پیگیری و پروژه ها مالی
ریاست فناوری و علمی معاونت با پژوهشگاه مراودات اخیر سال های
غیر دیگری سازمان های و برنامه سازمان عتف، عالی شورای جمهوری،
آن بر عالوه است. یافته گسترش فناوری و تحقیقات، علوم، وزارت از
مربوط اینها است. یافته بیشتری تنوع هم علوم وزارت با ما مراودات
علوم به مربوط فناوری های حوزۀ به پژوهشگاه ورود برونی تظاهرات به

است. پایه
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الزامات فناوری واحدهای و آزمایشگاه ها ایجاد با دیگر سوی از
سالمت مانند دارد، درون سازمانی ماهیت که می شود ایجاد نیز دیگری
مدیران و پرسنل که نیستند واژگانی اینها طبعاً که کار محیط ایمنی و
با موارد این در اما باشند غریبه آن با پژوهشگاه در مربوطه واحدهای
فناوری واحد یک ایجاد دیگر، سوی از داریم. فاصله مطلوب وضعیت
مزاحمت واحدها دیگر برای می تواند تجهیزات و دستگاه ها نصب و
پیاده سازی به کمک معاونت این تشکیل اهداف از یکی کند. ایجاد
کارگاهی و آزمایشگاهی محیط های در سالمت و ایمنی استانداردهای

است. موجود فعالیت های تنوع به توجه با پژوهشگاه در

معاونت این هدف های بهینۀ پیشبرد برای شما برنامه های و ایده ها •
کدام اند؟

ملی کالن طرح های است، شده ابالغ معاونت این به آنچه براساس
خدمات ارائۀ بخش های و آزمایشگاه ها، فناوری، طرح های دیگر و
برای می گیرند. قرار معاونت این فعالیت حوزۀ در پژوهشگاه در
و پروژه زمان بندی فناوری، طرح های در نهایی اهداف به دستیابی
ضروری بسیار تعیین شده زمان مدت در ملموس دستاوردهای تعریف
است رایج پایه علوم تحقیقات در آنچه برخالف طرح ها، این در است.
با واقع بینانه زمان بندی است) مشهود نیز زمینه ها آن در تغییر چند (هر
نتیجه در و برنامه از تبعیت آن از مهم تر و بلندپروازی از معقولی میزان

دارد. زیادی اهمیت حاشیه ها از پرهیز و امکانات کردن فراهم

که زیرساخت هایی و آزمایشگاه ها ایجاد و ملی طرح های اجرای
در که چشم اندازی با دهند، قرار محققان اختیار در پژوهشی خدمات
بودجه تنها آن چالش که است بزرگی پروژۀ است، مطرح پژوهشگاه
مناسب پیشرفت بر آنها اجرایی تیم و مجریان تمرکز و انگیزه بلکه نیست

دارد. فوق العاده ای اهمیت شرایط با تطابق و طرح ها

طرح می کنم. مطرح مثال یک عنوان به را ملی رصدخانۀ تجربۀ
ساخت، طراحی، آن و دارد مشخصی کامال هدف ایران ملی رصدخانۀ
این در ما راهبرد است. مشخص امکانات با رصدخانه راه اندازی و
علم آموزش یا بین المللی ارتباطات توسعۀ یا نجوم علم توسعۀ طرح،
که است ایران ملی رصدخانۀ ایجاد نهایی هدف اینها نیست. نجوم
این در ما تالش می شود. محقق طرح کامل اجرای از بعد خودبه خود
اسناد در مشخص شده کیفیت و کمیت با آن اتمام به معطوف تنها طرح
در دیگر رصدخانه های و مؤسسات با ما بین المللی ارتباط پس است.

است. شده تعریف چارچوب این

و طرح ها همۀ رو این از و است فناوری معاونت مطلوب الگوی این
ترغیب آزمایشگاه و طرح اهداف چارچوب در حرکت به را آزمایشگاه ها
در اجرایی سربار کاهش ما هدف کرد. خواهد حمایت آنها از و کرده

بخش به آنها سرمایۀ و توسعه که نحوی به آزمایشگاه هاست و طرح ها
اجرایی. نه شود داده سوق فنی

و موجود وضعیت شناخت نیازمند اولیه مرحلۀ در معاونت این
بعدی مراحل در تا آزمایشگاه هاست و طرح ها روی پیش چالش های
با نیز آزمایشگاه ها و طرح ها و کند کمک موجود مسائل حل به بتواند
دست خود تعریف شدۀ اهداف به مناسب زمان بندی برنامۀ از بهره گیری

یابند.

شامل جمله، از معاونت، این برای تعیین شده برنامه های و اهداف
است. زیر موارد

با مرتبط جلسات دستور و دستورالعمل ها و آئین نامه ها تدوین .١
تصویب؛ برای ذی صالح مراجع به پیشنهاد ارائۀ جهت معاونت وظایف

در معاونت این نظارت تحت واحدهای ساالنۀ عملکرد ارزیابی .٢
ارائۀ و برنامه ها اجرای حسن از اطمینان حصول منظور به پژوهشگاه

رئیسه؛ هیئت و پژوهشگاه ریاست به الزم گزارش های

برنامۀ اجرای حسن و تصویب، تنظیم، در مشارکت و همکاری .٣
فناوری؛ حوزۀ در پژوهشگاه

پژوهشگاه فناوری امور همۀ اجرای حسن بر نظارت و اداره .۴
مربوطه؛ آئین نامه های و مقررات، مصوبات، با مطابق

مصوب؛ فناوری طرح های هدایت و تقویت، توسعه، .۵

منظور به خارحی و داخلی مؤسسات با الزم ارتباط ایجاد .۶
و علمی خدمات مبادلۀ و فناوری و پژوهشی امور در همکاری

آزمایشگاهی؛

نظارت تحت واحدهای توافق نامه های و قراردادها پیگیری .٧
فناوری؛ طرح های حامیان و سازمان ها دیگر با معاونت

فناوری فعالیت های از حمایت برای فناوری رشد مرکز ایجاد .٨
با ارتباط قراردادهای با مرتبط دستورالعمل های تدوین و تهیه و نوپا

صنعت؛

سمینارهای و سالمت، و بهداشت ایمنی، کارگاه های برگزاری .٩
پژوهشگاه؛ فعالیت حوزه های با مرتبط

محیط و بهداشت، ایمنی، استانداردهای پیاده سازی بر نظارت .١٠
زیست؛

حوزۀ در پژوهشگاه مصوب شیوه نامه های اجرای بر نظارت .١١
فناوری؛ معاونت فعالیت های

شبکه های با پژوهشگاه آزمایشگاه های همکاری زمینۀ ایجاد .١٢
■ راهبردی). شبکۀ و (شاعا کشور آزمایشگاهی
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زیستی علوم مرزهای همایش دومین

پژوهشکدۀ توسط که است ساالنه همایشی زیستی» علوم «مرزهای
جهت بستری ایجاد هدف با بنیادی، دانش های پژوهشگاه زیستی علوم
و کشور مقیم ایرانی پژوهشگران میان بیشتر علمی همکاری های ترویج
این دورۀ اولین می شود. برگزار ایران از خارج مقیم ایرانی پژوهشگران
مجلۀ ٨٧ شمارۀ در را آن شرح که شد برگزار ١٣٩۶ زمستان در همایش
شرکت کنندگان حضور برای تابستان فصل چون اما خوانده اید. اخبار
همایش های تشکیل زمان شد، داده تشخیص مناسب تر خارج مقیم

یافت. انتقال تابستان به بعدی

چهارم تا دوم روزهای در زیستی، علوم مرزهای همایش دومین
همایش این در شد. برگزار بنیادی دانش های پژوهشگاه در ١٣٩٧ مرداد
ایرانی برجستۀ پژوهشگران نیز و داخلی ممتاز پژوهشگران از عده ای
فعالیت مشغول ایران از خارج دانشگاهی و پژوهشی مراکز در که
زیستی علوم مرزهای در پژوهش ها جدیدترین معرفی برای هستند،
سرشار همایش، این سخنرانی های عناوین کردند. ایراد سخنرانی هایی
چراغی روشن شدن مثابۀ به کدام هر طرح که بود کلیدواژه هایی از
در را زیستی علوم مرزهای در حرکت به اشتیاق مخاطب، ذهن در
قوت نقاط دیگر از برمی انگیخت. همایش در حاضر دانشجویان
پژوهشگران میان علمی بحث که بود آن برگزاری شیوۀ همایش، این
معرفی به نخست ادامه، در می کرد. امکان پذیر را دانشجویان و
خالصه واری گزارش سپس و می پردازیم سخنرانی ها عنوان و سخنرانان
علمی ـ دانشجویی انجمن توسط که روز سه این در مطرح شده مطالب از

می گذرد. نظرتان از شده تهیه تهران دانشگاه زیست شناسی

سخنرانی ها

، پژوهشگاه ناجی، علی

Exotic electrostatics of DNA and DNA packaging.
آلمان، پالنک، ماکس مؤسسۀ گلستانیان، رامین

– Bacteria near the surface: From planktonic life
to biofilms.

– Enhanced diffusion and chemotaxis of catalyti-
cally active enzymes.

، کانادا مک گیل، دانشگاه ریاض الحسینی، یاسر

Multi-parameter characterization of cancer
genome to identify functionally-relevant and ac-
tionable aberrations.

انگلستان، سرتارا، جامعی، مسعود

– Evolution of the advanced dissolution absorption
and metabolism (ADAM) model over the last
decade.

– Applications of PBPK modelling in personalized
dosing.

، آمریکا هاروارد، و ام آی تی (Broad) براود مؤسسۀ قندی، محمود

The cancer cell line encyclopedia project.
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تهران، دانشگاه لموکی، رکنی غالمرضا

Mathemcatics and biology in research and eduction:
Application and cooperation, or confrontation.

و ژنتیک مهندسی ملی پژوهشگاه و پژوهشگاه، ، صادقی مهدی
زیست فناوری،

Life as a stochastic decision making.

، پژوهشگاه ، علیزاد امیررضا

Ambiguity in gene regulatory network inference: A
multi-omics integrative perspective.

، پژوهشگاه ، کالیراد عطا

Fitness landscapes and the origin of species.

، پژوهشگاه عیدی، زهرا

Modeling of migration and chemotaxis in Dic-
tyostelium discoideum.

، پژوهشگاه اقدم، رزا

Advancing Bayesian network algorithms for infer-
ring gene regulatory networks.

، پژوهشگاه ملک پور، امیر سید

Modeling the probability distribution of the bacte-
rial burst size via a game-theory approach.

همایش در مطرح شده مطالب خالصۀ
افتتاحیۀ سخنرانی از پس سه روزه، همایش این از روز نخستین در
ناجی علی پژوهشگاه، زیستی علوم پژوهشکدۀ رئیس صادقی، مهدی

حوزۀ در محققی عنوان به وی بود. همایش علمی سخنرانی های آغازگر
و (bio matter) ماده زی دربارۀ مختصر توضیحی از پس فیزیک،
به طبیعت که مقدمه این با دو، این تفاوت و (soft matter) نرم مادۀ
کرده، استفاده حیات برای پایه این از دارد نرم مادۀ که ویژگی هایی دلیل
در وی گفت. سخن DNA اعجاب آور و مرموز الکترواستاتیک از
آرایش برای توجیهی چه «فیزیک که پرداخت پرسش این پاسخ به ادامه
وجود از حاصل منفی بار باالی میزان وجود با ،DNA مولکول فشردۀ
دربارۀ توضیحاتی پاسخ، از بخشی شرح در و دارد؟» فسفات، گروه های
ارائه صادق اند، یونی محیط های در کولن، قانون بر عالوه که قوانینی

داد.

موضوع با را همایش از روز نخستین سخنرانی دومین عیدی زهرا

Dictyostelium dis- آمیب کموتاکسی و حرکت و «مدل سازی
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در حرکت مطالعۀ برای مدلی آمیب این کرد. ایراد «coideum
سلول های با سلول، این حرکت سازوکار و است یوکاریوتی سلول های
سلول ها از دسته این دارد. توجهی قابل اشتراک نقاط پستانداران
شبه پا نام به برآمدگی هایی متناوب طور به محیط، در حرکت برای
محیط آن، کمک به تا می کنند ایجاد خود سطح در (Pseudopod)
رشد جهت که داده اند نشان تجربی آزمایش های بکاوند. را خود اطراف
جهات در مشخصی آماری نظم های بلکه نیست؛ تصادفی کامال شبه پاها
مدلی آزمایش ها، این مبنای بر ادامه در سخنران دارد. وجود آنها رشد
مواد از عاری همگن محیط در سلول ها از دسته این حرکت برای گسسته
بر آن پیش بینی های که مدل این براساس داد. ارائه محرک شیمیایی
مادۀ هرگونه غیاب در شبه پاها رشد فرایند است، منطبق تجربی نتایج
سپس سخنران است. دو مرتبۀ از مارکوف فرایند یک شیمیایی، محرک
حلقوی مونوفسفات آدنوزین حضور در آمیب این که نکته این ذکر با
گسستۀ مدل می دهد، انجام جهت دار حرکت محیط، در (cAMP)
مادۀ گرادیان شامل محیطی در سلول حرکت برای مدلی به را مذکور

داد. تعمیم محرک،

بررسی به که بود گلستانیان رامین روز، این در بعدی سخنران
به و پرداخت مشخص پدیدۀ چند در سطح نزدیکی در باکتری ها رفتار
Pseu- نام به میکروارگانیسم نوعی خودساماندهی پدیدۀ نمونه، عنوان
تشکیل برای باکتری ها این کرد. مطرح را domonas aeruginosa
آنها غشای سطح در که مویک هایی کمک به خود سامانده ساختارهای
دیگر سلول های که ماده ای تراوش از ردی امتداد در است شده تعبیه
به کلنی تشکیل نوع این واقع در می کنند. حرکت گذارده اند، برجای
کارا روشی و ندارد نیاز باکتری ها جمعیت بین فعال عالمت دهی فرایند
مدل یک گلستانیان است. اجتماع تشکیل و سطح جستجوی برای
داد نشان سپس و کرد پیشنهاد سلول ها این حرکت نوع برای تصادفی
طور به خودسامان ده ساختارهای تشکیل در سلول ها جمعی رفتار که
حاصل نتایج دارد. نزدیک همخوانی پیشنهاد شده مدل نتایج با تجربی
و باکتریایی بیوفیلم های میکروبیولوژی در مهمی کاربردهای کار، این از

دارد. جنین زایی فرایند در نیز

موضوع با را نخست روز سخنرانی چهارمین کالیراد، عطا

برای سخنرانی این در کرد. ایراد گونه ها» منشأ و سازشی «منظرهای
جدایی به منجر و شده انباشته ژنتیکی تغییرات چگونه اینکه فهم
مدلی آن، پیچیدگی به توجه با می شوند، جمعیت ها میان در تولیدمثلی
برای مناسب ویژگی های دارای که ممکن ژنتیکی سامانۀ ساده ترین در
RNA توالی مدل، این در شد. ارائه باشد، گونه زایی ژنتیک بررسی
میان برهمکنش به توجه با است. فنوتیپ آن دوم ساختار و ژنوتیپ،
شایستگی دوم، ساختار تشکیل برای RNA توالی در نوکلئوتیدها

دیگر از زیادی شمار به وابسته عمیقاً ساختار، یک در نوکلئوتید هر
جنس که می دهد نشان مدل این بررسی است. توالی آن نوکلئوتیدهای
طی در می شوند تولیدمثلی جدایی به منجر که ژنتیکی ناسازگاری های
مضر برهمکنش های می تواند جهش هر که چرا است؛ کرده تغییر تکامل
منجر پیشتر که جهشی که شکلی به کند دگرگون را RNA ساختار در
چندین به یا نمی شود منجر ناسازگاری به دیگر می شد ناسازگاری به
پایانی بخش در می شود. نیازمند ناسازگاری ایجاد برای دیگر جهش
سازشی منظر پستی بلندی تغییر اجازۀ که شد ارائه دیگر مدلی سخنرانی،
از وسیع تری دامنۀ مدلی چنین می داد. k و N پارامتر دو تغییر با را
دودمان دو میان ژنتیکی ناسازگاری های انباشت در ممکن رفتارهای

گذاشت. نمایش به را واگرایی حال در

روز نخستین پایان بخش ریاض الحسینی، یاسر آنالین سخنرانی
نسل از به دست آمده داده های کاربرد به سخنران این بود. همایش از
ژنوم، (مانند چندگانه سطوح در (NGS) توالی یابی روش های جدید
نوع چندین اختالالت ریسک شناسایی برای ژن) بیان اپی ژنومیک،
ناهمگن و کمتر مولکولی چشم انداز دارای که آنهایی ویژه به سرطان،
در که کرد معرفی پژوهشی برنامۀ یک همچنین او پرداخت. هستند،
داده های سامانه ای زیست شناسی روش های از استفاده با آن، چارچوب
بالینی داده های و سرطان صدها از توالی هایی شامل ژنومیک مختلف
آمیخته هم با سرطان شناسایی برای کاربردی مطالعات از حاصل
مولکولی، پروفایل مشخصات با برنامه این اجزای ابتدا می شود.
در و گردید توصیف عملکردی ژنومیک و محاسباتی، زیست شناسی
سرطان حوزۀ پژوهش های در برنامه این کاربردهای از نمونه هایی نهایت،
جمله از جامد تومورهای دربارۀ جدید یافته های به راجع و شد ارائه

شد. بحث کلیه سلولی کارسینومای

همایش دومین از روز دومین آغازگر علیزاد امیررضا سخنرانی
و شناسایی اهمیت به ابتدا سخنرانی، این در بود. زیستی علوم مرزهای
منطقی مدارهای از استفاده با ژنتیکی تنظیم کنندۀ شبکه های مدل سازی
سپس شد. پرداخته مختلف شرایط در سلول رفتار پیش بینی منظور به
در و گردید معرفی منطقی شبکه های شناسایی در ابهام ایجاد عوامل

شد: ارائه ابهام کاهش برای مختلف راهکار سه ادامه،

جمله از ژنتیکی، اختالل مختلف روش های از همزمان استفادۀ الف)
رؤیت پذیری افزایش منظور به over-expression و knock-down

تنظیم شده؛ ژن های روی بر تنظیم کننده ژن های اثر

از omics مختلف الیه های به مربوط داده های ادغام ب)
،(cis-elements) همسایه تنظیمی عناصر به مربوط داده های جمله

پروتئین ها؛ تعامل به مربوط داده های و ژن بیان داده های

چندگانه. ژنتیکی تداخل های همزمان اعمال ج)
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شبکۀ در موجود ابهام میزان روی که تحلیلی براساس انتها، در
الیه های از کدام یک که شد بیان گرفت، انجام شناسایی شده ژنتیکی
و هستند موجود ابهام رفع منظور به بیشتری اطالعات دارای امیکس
چه به ابهام رفع در ژنتیکی تداخل روش های و الیه ها از کدام هر نقش

است. میزان

و سریع تر «پخش موضوع با گلستانیان رامین دوم سخنرانی
دوم روز سخنرانی دومین کاتالیزوری»، فعال آنزیم های کموتاکسی
دارند، کاتالیزوری فعالیت که آنزیم هایی می دانیم تجربی طور به بود.
پژوهشگران تجربی آزمایش یک در می شوند. پخش محیط در سریع تر
با آنزیم ها پخش سرعت آنکه از حاکی یافته اند دست شواهدی به
این در گلستانیان می شود. تعیین کاتالیزوری واکنش گرمادهی مقدار
مطرح شود منجر اثری چنین به می تواند که را سازوکاری چهار سخنرانی،
جنبشی انرژی تقویت گرمایی، خود پیشرانش از: عبارت اند که کرد
از که داد نشان سخنران جمعی. گرمایش و تصادفی شنای آنزیم ها،
تأیید برای جمعی گرمایش و تصادفی شنای سازوکار دو تنها میان این
ثابت نظری محاسبات با و هستند قوی کافی اندازۀ به تجربی مشاهدات
افزایش از ناشی گرماده فرایندهای این در آنزیم ها سریع تر پخش که کرد
پیکربندی احتمالی تغییرات نیز و نمونه حاوی ظرف در سراسری دمای
هیدرودینامیکی افزایش به می تواند که است تصادفی) (شنای آنزیم ها

بینجامد. آنها سریع تر پخش نتیجه در و آنها مؤثر پخش ضریب

مدلی نقش به جامعی مسعود دوم، روز سخنرانی سومین در
پیش بینی برای (PBPK) فارماکوکینتیک بر مبتنی فیزیولوژیکی
پرداخت. گذشته سال ١۵ تا ١٠ طی در داروـ دارو تعامل و دارو جذب
مدل یک ایجاد برای خوراکی، مواد جذب فرایند پیچیدگی به توجه با
آناتومی، جمله از مختلف زمینه های از تخصص و دانش ادغام به کارامد
مواد حاللیت حمل ونقل، دارو، متابولیسم زیست شناسی، و فیزیولوژی
مهندسی و ریاضی مدل سازی دارو، فرموالسیون و آزادی انحالل، و
توسعه حدی به مدل ها این حاضر، حال در است. نیاز نرم افزار
برای جایگزینی عنوان به مدل ها این شبیه سازی های نتایج که یافته اند
سخنرانی، این در می رود. کار به داروها تأیید منظور به بالینی مطالعات
و خوراکی داروهای جذب شبیه سازی در PBPK مدل های نقش
جذب گرفت. قرار بحث مورد دارو به دسترسی قابلیت پیش بینی
دارویی مواد و فیزیولوژیکی پارامترهای تأثیر تحت خوراکی داروهای
از خوراکی، داروهای جذب مدل سازی منظور به است. فرموالسیون و

مدل ٢٠٠۶ سال

Dissolution Absorption and Metabolism Advanced
(ADAM)

جداگانه واحد یک وجود مدل این ویژگی های از است. یافته توسعه

بزرگساالن بین موجود سیستمی تفاوت های شامل که است اطفال برای
می شود. اطفال مختلف سنی گروه های و

ارائه همایش سوم روز در که خود دوم سخنرانی در جامعی مسعود

محاسبۀ و داروها انفرادی تجویز در PBPK مدل های نقش به شد،
بیمار هر خاص ویژگی های براساس دارو هر برای الزم واحد مقدار

پرداخت.

سلول های دودمان دانشنامۀ خود، سخنرانی در قندی محمود

دودمان از جامعی تفسیر به و کرد معرفی را (CCLE) سرطانی
دسترس در مختلفِ مجموعه داده های شرح و انسان سرطانی سلول های
سلول های به مربوط تحقیقات در آنها از استفاده امکان چگونگی نیز و

پرداخت. سرطانی

شبکه های پیشرفتۀ الگوریتم های دربارۀ خود سخنرانی با اقدم رزا

روز دومین پایان بخش ژنی، تنظیمی شبکه های یادگیری برای بیزی
مجموعه داده های کمک به ژنی تنظیمی شبکه های یادگیری بود. همایش
متفاوتی روش های اخیراً و است اهمیت حائز مسئله ای ناقص یا کامل
مناسب روش های از یکی بیزی شبکه های شده اند. ارائه موضوع این در
از یکی PC الگوریتم است. ژنی تنظیمی شبکه های یادگیری برای
الگوریتم این حال، این با است. مبحث این در معروف روش های
کند، تغییر ورودی متغیرهای ترتیب اگر متغیرهاست. ترتیب به وابسته
عملکرد این، بر عالوه می آید. دست به شبکه از مختلفی توپولوژی های
آزمون های برای استفاده مورد آستانۀ مقدار به بستگی الگوریتم این
مقدار و متغیرها برای مناسب ترتیب انتخاب نتیجه، در دارد. استقالل
به برای توجه قابل چالش PCیک الگوریتم ورودی برای مناسب آستانۀ
سخنرانی، این در می باشد. مناسب ژنی تنظیمی شبکه های آوردن دست
ساختار بیشتری دقت با می توانند که شد معرفی ابتکاری الگوریتم چند
مشکالت برای راه حلی و کنند مشخص را ژنی تنظیمی شبکه های
داده های از استفاده با روش ها این مؤثربودن باشند. PC الگوریتم
پیشنهادی روش های اثربخشی شده اند. ارزیابی واقعی و شبیه سازی شده
شبکه های و Challenge DREAM از شبکه چندین از استفاده با
می شوند. ارزیابی Escherichia coli در DNA SOS اصالح شده
مناسب اند یادگیری برای معرفی شده الگوریتم های می دهد نشان نتایج

می بخشند. بهبود توجهی قابل طور به را شبکه ها یادگیری دقت و

استفاده با باکتری ها ترکیدگی اندازۀ احتمال توزیع تابع  «مدل سازی
که بود همایش پایانی روز سخنرانی نخستین عنوان بازی ها» نظریۀ از
باکتری ها کردن آلوده از پس فاژها شد. ارائه ملک پور سیدامیر توسط
سپس و می کنند استفاده خود تکثیر و رشد برای باکتری درون منابع از
در که فازهایی تعداد می شوند. خارج آن از و کرده پاره را باکتری دیوارۀ
باکتری ترکیدگی اندازۀ می شوند خارج آن از باکتری یک ترکیدگی زمان
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باکتری ها ترکیدگی اندازۀ پیشین، مطالعات براساس می شود. نامیده
آزادشده فاژهای تعداد مثال، عنوان به و است زیادی پراکندگی دارای

است. بوده متغیر فاژ ١٠٠٠ از بیش تا ۵٠ بین ترکیدگی زمان در

ترکیدگی اندازۀ در شده مشاهده پراکندگی ملک پور، مطالعات در
بین رقابت گرفتن نظر در و بازی ها نظریۀ از استفاده با باکتری ها
مدل سازی مورد محیطی منابع از حداکثری استفادۀ برای ویروس ها
عنوان به می کند آلوده را باکتری یک که ویروس هر است. گرفته قرار
را باکتری ترکیدگی زمان می تواند که شده گرفته نظر در بازیگر یک
زمان انتخاب کند. آزاد محیط در را خود فرزندان و کرده انتخاب
همچنین و فاژ برای آن منفعت گرفتن نظر در با باکتری هر ترکیدگی
که می گیرد صورت دیگری فاژهای احتمالی تصمیم گرفتن نظر در با
متوسط اینجا، در کرده اند. آلوده محیط در را دیگری باکتری های
ترکیدگی زمان در فاژ هر فرزندان توسط آلوده شده باکتری های تعداد
از پس می شود. گرفته نظر در ترکیدگی اندازۀ آن منفعت عنوان به
باکتری ها، ترکیدگی اندازۀ به مربوط منفعت ماتریس دادن دست به
محدوده ای برای (Nash) نش تعادل شرایط که می شود داده نشان
این تصادفی انتخاب با فاژها و است برقرار ترکیدگی اندازه های از
می کنند. تضمین را محیط در خود بقای ادامۀ ترکیدگی، اندازه های
دست به نش تعادل شرایط در نیز ترکیدگی اندازۀ احتمال توزیع تابع

می آید.

و ریاضیات رابطۀ نوع دربارۀ ابتدا لموکی رکنی غالمرضا

نیز و باشد تعاونی یا و رقابتی، کاربردی، می تواند که زیست شناسی
در و کرد ارائه توضیحاتی بین رشته ای حوزه های در فعالیت ملزومات
زیستی پدیدۀ یک برای ریاضی مدل با رابطه در آنچه افزود: ادامه
بنیادی سؤالی به که پدیده یک برای است مدلی واقع در دارد، وجود
متقابل تأثیر شرح به مثال هایی طرح با سپس سخنران می دهد. پاسخ

پرداخت. یکدیگر بر ریاضیات و زیست شناسی

سخنرانی سه روزه، پربار همایش این ختام حسن نهایت، در
بود. تصادفی» تصمیم گیری مثابۀ به «حیات موضوع با صادقی مهدی

و می دهند شکل را سلول رفتار برونی و درونی تصادفی فرایندهای
کار به سلول تمایز توضیح برای می توان را تصادفی سازوکار چنین
ژنتیکی سوئیچی حاصل سلولی، تمایز که کرد تصور می توان بست.
کشیده شدن است. فنوتیپ) (دو پایدار حالت دو دارای الاقل که است
شمار حضور حاصل پایدار، حالت دو این از یک هر سوی به سلول یک
کم شماری دارند. وجود مادر سلول در که است پروتئین هایی از اندکی
قرار تصادفی فرایندهای معرض در شدت به را آنها پروتئین ها این
ژنتیکی سوئیچ سوگیری به منجر پروتئین ها این تصادفی توزیع می دهد؛
ساده ای مدل چنین بسط می شوند. پایدار حالت دو از یکی سوی به
(در برگشت ناپذیر تمایز و باکتری ها) (در برگشت پذیر تمایز می تواند

■ کند. تبیین را یوکاریوت ها)
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اهـدای
فیزیک در علیمحمدی جایزۀ وهشتمیـن
ریاضیات در علیمحمدی جایزۀ دومین

جایزه ای باشند شده نوشته کشور داخل در که فیزیک دکتری برتر رساله های به ١٣٩٠ سال از بنیادی دانش های پژوهشگاه

استاد علیمحمدی مسعود دکتر شهید دانشگاهی و علمی خدمات پاس به جایزه این می کند. اعطا علیمحمدی» «جایزۀ نام به

پژوهشگاه علمی زیرساخت در مؤثرش نقش جمله از کشور، داخل فیزیک دکتری دانش آموختۀ اولین و تهران دانشگاه فقید

برندگان انتخاب است. شده نامگذاری او نام به ایران، در تکمیلی تحصیالت برپایی برای وی تالش های و بنیادی دانش های

می گیرد. صورت ایران فیزیک انجمن همکاری با جایزه این

تداوم برای و داشته مستعد و جوان محققان میان در فیزیک رشتۀ در علیمحمدی جایزۀ اعطای که مثبتی اثر به نظر

داده تسری نیز ریاضی رشتۀ به را جایزه این اعطای ١٣٩۵ سال از بنیادی دانش های پژوهشگاه علیمحمدی، شهید خاطرۀ

با جایزه، این برندگان انتخاب شود. ایجاد ریاضیات در ارزشمندتر دکتری رساله های ارائۀ برای بیشتری انگیزۀ تا است

کرد). تقبل جمهور ریاست فناوری و علمی معاونت را ریاضی جایزۀ اولین (هزینۀ می گیرد صورت ریاضی انجمن همکاری

در مراسمی طی ١٣٩٧ خرداد ٣٠ روز ریاضیات در علیمحمدی جایزۀ دومین و فیزیک در علمیحمدی جایزۀ هشتمین

شد. اهدا برندگان به بنیادی دانش های پژوهشگاه

فیزیک در علیمحمدی جایزۀ

انتخاب نحوۀ و شرکت شرایط

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

می شود. اعطا باشند، گذرانده را دفاع

انجام شده پژوهشی کارهای است الزم داوری مرحلۀ به ورود برای

عضو سه حداقل تشخیص به آن، از حاصل رسالۀ و دکتری دورۀ در
یکی نیز دکتری رسالۀ راهنمای استاد که باال، به استادیار علمی هیئت

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

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

شود. اعالم باشند مربوطه رسالۀ نامزدی مؤید می توانند
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انجمن طرف از معرفی شده اعضای شامل جایزه داوران هیئت
هستند بنیادی دانش های پژوهشگاه علمی نمایندگان و ایران فیزیک
علمی، مشاوران نظرات از استفاده و ارسالی مدارک بررسی از پس که

می شود. انتخاب برتر رساله های رساله/

قبل دوره های برندگان

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

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

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

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

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

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

بنیادی؛

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

بنیادی؛ دانش های

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

بنیادی. دانش های پژوهشگاه از

(١٣٩٧) جایزه هشتمین اهدای

شهید دانشگاه های فارغ التحصیالن از متقاضی ١٨ میان از جایزه این
پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت اصفهان، صنعتی شریف، صنعتی بهشتی،
مدنی شهید تبریز، طوسی، نصیرالدین خواجه  صنعتی تهران، زنجان،
بنیادی دانش های پژوهشگاه و گیالن، سینا، بوعلی رازی، آذربایجان،

گرفت. تعلق زیر نامبردگان به مشترکاً

پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه از طاهری محمدرضا سید

میکرومتر از هواویزها: نوری «تلۀ عنوان با دکتری رسالۀ برای زنجان
نانومتر». تا

ریحانی. سید نادر سید رساله: راهنمای استاد

رسالۀ برای بنیادی دانش های پژوهشگاه از مالیی نژاد علیرضا

بالج در ستاره ای جمعیت و سینماتیک «بررسی عنوان با دکتری
باال». انحراف زاویۀ با دیسکی کهکشان های

خسروشاهی. قرار حبیب رساله: راهنمای استاد

اول: رسالۀ انتخاب برای داوران دالیل

و میکرونی ذرات تله اندازی ایران، در بار اولین برای رساله این در
این در چشمگیری نتایج و است شده انجام هوا در فلز جنس از نانویی
سیستم رساله این در همچنین است. آمده دست به تحقیقاتی زمینۀ
ذرات بر عالوه و است شده بهینه هواویزها تله اندازی برای نوری انبرک
پلی استایرن و سیلیکا، طال، مانند فلز جنس از نانویی ذرات میکرونی،
آن بودن پیشرو و بودن کاربردی دلیل به رساله این شده اند. تله اندازی

است. بوده داوران منتخب کشور، در تحقیقات از نوع این در

دوم: رسالۀ انتخاب برای داوران دالیل

سه بعدی نجومی طیف سنجی ایران در بار نخستین برای رساله این در
درک به منجر که است گرفته انجام کهکشان ها از زیادی نمونه های روی
مارپیچی کهکشان های درخشان بخش و میله ای ساختار تشکیل از بهتر
رصدی، ابزار پیشرفتۀ برنامه نویسی یک با محقق همچنین است. شده
این است. کرده احیا را هرشل ویلیام تلسکوپ چندجسمی طیف نگار
نتایج و کشور در تحقیقات از نوع این در پیشروبودن دلیل به رساله
بودن، کاربردی و رفته کار به تحلیل شیوۀ همچنین و آن مشاهداتی

است. بوده داوران منتخب

ریاضیات در علیمحمدی جایزۀ

انتخاب نحوۀ و شرکت شرایط

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

می شود. اعطا باشند، گذرانده را دفاع مرحلۀ جایزه

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

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

ذکر با راهنما استاد توسط کتباً باید شرکت کننده هر نامزدی
مستخرج مقاالت و مستندات، دالیل، متقاضی، به مربوط اطالعات
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که دیگر علمی هیئت عضو دو حداقل نشانی و نام همچنین و رساله از
شود. اعالم باشند مربوطه رسالۀ نامزدی مؤید می توانند

شامل ریاضیات» رشتۀ در علیمحمدی «جایزۀ داوران هیئت
علمی نمایندگان و ایران ریاضی انجمن طرف از معرفی شده اعضای
ارسالی مدارک بررسی از پس که هستند بنیادی دانش های پژوهشگاه
انتخاب را برتر رساله های رساله/ علمی، مشاوران نظرات از استفاده و

می کنند.

قبل دورۀ برندۀ

سال در (١٣٩۵ سال (مصوب ریاضیات در علیمحمدی جایزۀ اولین
ناصر و اصفهان صنعتی دانشگاه از شاه سیاه مریم به مشترکاً ١٣٩۶

گرفت. تعلق معلم تربیت دانشگاه از گلستانی

(١٣٩٧) جایزه دومین اهدای

از متقاضی ١۵ میان از ریاضیات در علیمحمدی جایزۀ دومین
مدنی شهید شریف، صنعتی مدرس، تربیت یزد، اصفهان، دانشگاه های
بنیادی دانش های پژوهشگاه و کرد شهر امیرکبیر، صنعتی آذربایجان،

گرفت: تلعق زیر نامبردگان به

دکتری رسالۀ برای بنیادی دانش های پژوهشگاه از آالدپوش طاهره
افکنشی». فضاهای در اسکیم ها برای پاسچولیشن «مسئلۀ عنوان با

خواجه صنعتی دانشگاه از حقیقی حسن رساله: راهنمای استادان
ایتالیا. جنووا، دانشگاه از کاتالیزانو ویرجینیا ماریا و طوسی نصیرالدین

عنوان با دکتری رسالۀ برای شریف صنعتی دانشگاه از خزلی علی
پایا». تصادفی اندازه های بین جرم «انتقال

علیشاهی. کسری رساله: راهنمای استاد

جایزه برندگان انتخاب در داوران هیئت معیارهای

برای را زیر معیارهای ریاضیات، در علیمحمدی جایزۀ داوران هیئت
است: گرفته نظر در جایزه برندگان انتخاب

انجام به کشور داخل در دکتری رسالۀ از توجهی قابل بخش •
باشد. رسیده

است. تصمیم گیری مبانی جمله از پژوهشی بروندادهای کیفیت •
مقاالت از مجموعه ای یا مقاله باید جایزه برندۀ باالخص،
مسیر که باشد کرده عرضه علمی جامعۀ به را رساله از مستخرج
درخشانی نتایج و نموده دنبال را منسجمی و عمیق تحقیقاتی

باشد. آورده دست به مسیر این در را

متخصصان نظر و پژوهشی آثار منتشرکنندۀ مجالت کیفیت •
در تصمیم گیری اصلی معیار نظر، مورد علمی فعالیت با آشنا

است. پژوهشی بروندادهای کیفیت مورد

دو زیر، مشخص دالیل و باال معیارهای براساس داوران هیئت
دوره این در علیمحمدی جایزۀ برندگان عنوان به را ذکرشده رسالۀ

کرد. انتخاب

اول: رسالۀ انتخاب برای داوران دالیل

مورد موضوعات از پیش مقاله یک و درخشان مقالۀ دو اول رسالۀ از
داخلی و خارجی توصیه نامه های است. شده استخراج رساله، مطالعۀ
کارهای اهمیت از درخشان تصویری همگی رساله نویسندۀ مورد در
پژوهشی کارهای از یکی می کنند. ترسیم وی دکتری رسالۀ پژوهشی
Geometry and معتبر بسیار مجلۀ در پایان نامه این از مستخرج
شده پذیرفته صفحه) ۴٠ از بیش (در مقاله ای قالب در Topology

است.

دوم: رسالۀ انتخاب برای داوران دالیل

رساله مطالعۀ مورد موضوعات در درخشان مقالۀ سه دوم، رسالۀ از
و احتماالت حوزۀ خارجی و ایرانی متخصصان گواهی به و شده استخراج
ریاضیات از حوزه هایی پیشبرد در دکتری رسالۀ این تصادفی، فرایندهای

است. شده واقع مؤثر
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جایزه ها اعطای مراسم

جایزۀ دومین و فیزیک در علیمحمدی جایزۀ هشتمین اهدای مراسم
ساختمان در ١٣٩۶ خرداد ٣٠ روز بعدازظهر ریاضیات در علیمحمدی
و مقامات و رئیس مراسم، این در شد. برگزار پژوهشگاه فرمانیۀ
رئیس و پژوهشگاه پژوهشگران و پیشکسوتان از جمعی و مدیران

داشتند. حضور علیمحمدی شهید همسر و ایران فیزیک انجمن

محسن دکتر برعهدۀ همه ساله، معمول طبق مراسم، این مدیریت
اهدای تاریخچۀ به اشاره در که بود پژوهشگاه پژوهشی معاون علیشاهیها

که عده ای پژوهشگاه تأسیس اوایل همان از گفت: علیمحمدی جایزۀ
شروع پژوهشگاه تأسیس با همزمان بودند فیزیک دکتری دانشجوی
در مهم نقشی اولی ها» «دورۀ این و کردند مرکز این با همکاری به
آنها جزو هم علیمحمدی مسعود مرحوم که داشتند پژوهشگاه پیشرفت
مهذب، مسعود آقامحمدی، امیر شیرزاد، احمد کریمی پور، وحید بود.
نیز شفیع خانی عزیزاله تأخیر، ماه چند با و ابوالحسنی، محمدرضا

از زود را علیمحمدی متأسفانه بودند. اولی دورۀ دوستان این جزو
کردند پیشنهاد پزوهشگاه رئیس ایشان، شهادت از پس دادیم. دست
به جایزه این شد قرار و دهیم تخصیص شهید آن نام به جایزه ای که
رساله اینکه جمله (از شود داده شرایطی با دکتری رساله های بهترین
جایزه، اعطای سال به منتهی سال سه طی و شده تهیه کشور داخل در
داده ساله همه ١٣٩٠ سال از جایزه این باشد). گذرانده را دفاع مرحلۀ
تسری هم ریاضی رشتۀ به علیمحمدی جایزۀ ١٣٩۶ سال از و می شود
است تومان ۵٠میلیون مبلغ و لوح یک شامل جایزه این است. یافته

می شود. تقسیم مبلغ این باشد نفر یک از بیش برندگان تعداد اگر که

علیمحمدی جوایز که فیزیک، بهارۀ کنفرانس دربارۀ علیشاهیها دکتر
کنفرانس بیست وپنجمین این گفت: می شود، اهدا کنفرانس این ضمن
برگزارکنندۀ و شد برگزار پیش سال ٢٧ بهاره همایش اولین است. بهاره
مطالعاتی فرصت برای که بود افسرعباس نام به هندی فیزیکدان یک آن
سال بود. باال انرژی فیزیک همایش، آن عنوان و بود آمده پژوهشگاه به
برگزارکنندۀ و یافت تغییر فیزیک» بهارۀ «کنفرانس به همایش نام بعد،
برگزار ساله همه کنفرانس این بود. علیمحمدی مرحوم سال، آن در آن
کنفرانس یک همایش این جای به که ١٣٨٢ سال در به جز است شده
پاکستان و ترکیه از افرادی و شد برگزار بود بزرگ تر خیلی که منطقه ای
علیمحمدی دکتر از خاطره ای کردند. شرکت آن در دیگر کشورهای و

دربارۀ ایده ای و بوده مهم خیلی برایش کنفرانس آن می گفت که دارم
کنفرانس آن از می کرد کار آن روی شهادتش زمان تا که را تاریک مادۀ

است. گرفته

برگزار چادر زیر را همایش ها و نداشتیم کنفرانس سالن اوایل، در
می شد.

شهید همسر کرمی، معصومه خانم از علیشاهیها دکتر اینجا، در
کرد. دعوت سخنرانی برای علیمحمدی،

علیمحمدی شهید همسر کرمی، معصومه

علیمحمدی دکتر شهید همسر سخنان

بزرگان و دانشمندان خدمت می کنم عرض سالم الرحیم. الرحمن اله بسم
است. افتخار مایۀ حقیقتاً اینجا در کردن صحبت من برای سرزمینم.
برای درخشانی آیندۀ مطمئناً و هستید مملکت علمی بزرگان از شما
را تحقیقات مرکز این واقعاً مسعود زد. خواهید رقم عزیزمان کشور
دوستان اگر شاید شده . رشدش باعث خیلی می گفت و داشت، دوست
همین خاطر به رسیده اند جایی به شهید خود مثل کارها از خیلی در ما
حتی ما می گفت که دارم یاد به است. بوده مرکز این در فعالیت و حضور
یک به راجع بخوریم قهوه ای یا چایی می رویم استراحت برای که زمانی
شوخی هامان توی و صحبت هامان توی و می کنیم بحث علمی مسئلۀ
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که می گفت همیشه می شود. ایجاد مسائلی و می شود حل مسائلی
است بزرگی کار بدهی تشخیص را مسئله بتوانی اینکه فیزیک، در

با می توانیم خوب خیلی هستیم هم با آنجا وقتی ما می گفت و

در االن هم موقعیت این می کنم فکر من و بکنیم، کار یکدیگر همکاری
کشور نام آوران جزو روزی شما تک تک امیدوارم و شماهاست اختیار
بلکه شهادت، خاطر به علیمحمدی شهید مثل نه البته بشوید. عزیزمان
دکتر آقای از می کنم تشکر خیلی کشور. این بزرگ دانشمندان عنوان به
به که جایزه ای از می کنم تشکر و کردند، دعوت اینجا مرا که الریجانی
می کردم فکر داشتم بودم، راه توی که امروز گرفته اید. نظر در مسعود نام
تالش مختلف مسئوالن می گذرد، مسعود شهادت از که سال ٨ این در
بکنند شهید از تجلیل و شهید خانوادۀ برای زیادی کارهای که کرده اند
ماندگارتر می کنم گمان علیمحمدی شهید اسم به جایزه این اختصاص اما
بشود جایزه برندگان افتخار باعث هم و کند پیدا ادامه انشاءاله و است

دارد. نگه زنده را علیمحمدی شهید یاد هم و

هست یادم می کنم. تمام مسعود از خاطره ای ذکر با را صحبتم
از که صبح مسعود بدهند، می خواستند را فیزیک نوبل جایزۀ که بار هر
منتظر نخوابیدم، صبح تا دیشب من می گفت شوخی به می شد پا خواب
می خواهند که می کردم فکر می گفت تلفنی؟ چه می پرسیدم: بودم. تلفن
که می گفتم من برده ام. را نوبل که بدهند خبر و بزنند زنگ من به
و می زدند! زنگ تو به حتماً وگرنه دشمن اند، ما با آنها نباش ناراحت
من که می گفت جدی بعد و می زد، سال هر تقریباً که بود حرفی این

ببرند. را جایزه این ایرانی فیزیکدان های از یکی روزی دارم امید

و ایران که روزی امید به گفت: پایان در علیمحمدی شهید همسر
دنیا در کشوری هیچ که شود قوی و بزرگ و سرافراز آنچنان ایرانی
تشکر خیلی شما از کند. تسلیم به مجبور ارعاب و تهدید با را ما نتواند

دادید. من به را فرصت این که می کنم

دعوت سخنرانی برای پژوهشگاه رئیس از علیشاهیها دکتر سپس
کرد.

الریجانی محمدجواد دکتر سخنان
جمع هم دور اینجا هم امسال داد توفیق ما به که می کنم شکر را خدا
گرانقدر محققان و فرهیختگان، عزیز، دانشمندان حضور با و بشویم
همان طور بداریم. گرامی را علیمحمدی دکتر بزرگوارمان شهید یاد کشور
دکتر داریم. ایشان از زیادی خاطرات ما کردند، اشاره دوستان که
در بود. پژوهشگاه در پسادکتری گروه اولین جزو واقع در علیمحمدی
علوم وزارت در بود الزم ما و بود جدید کامال پسادکتری مفهوم زمان آن
عنوان بلکه نیست مستهجن! اصطالحات جزو این که کنیم زمینه سازی

پژوهشگاه رئیس الریجانی، جواد محمد

برسانیم تصویب به را موضوع این شدیم موفق نهایتاً و است متعارفی
بعداً پژوهشگاه، در مثال بوده اند پسادکتری محقق جایی در که کسانی که
جزو پسادکتری دورۀ می شوند، علمی هیئت عضو دیگری جای در که
در سازنده ای نقش بزرگوار آن صورت هر به بیاید. حساب به سوابقشان
ایده هایش بیان برای و داشت بنیادی دانش های پژوهشگاه شکل گیری

می کرد. اقدام عشق و حرارت و شجاعت با همیشه

تاریخ در جهت یک از که است حادثه ای علیمحمدی آقای شهادت
البته تاریخ در عالم کشی دارد. نظیر هم جهتی از و است، بی نظیر
جهت به که می شود دیده هم اسالم جهان تاریخ در و دارد طوالنی سابقۀ
و اول شهید مرحوم مثال شده اند، کشته عالمانی سیاسی، نابردباری
و اموی حاکمان دستور به سوریه در حلب در که داشتیم را ثانی شهید
آنها دنباله روهای از می بینید االن که تکفیری هایی که شدند کشته عباسی
به عالمانی هم ایدئولوژیک نابردباری علت به تاریخ، طول در هستند.
حزب شوروی، در بلشویکی انقالب از پس دورۀ در رسیدند. شهادت
معتقد و علوم، بر نظارت کمیتۀ نام به کرد درست کمیته ای کمونیست
نظریۀ و مجموعه ها نظریۀ مثال و کرده، نفوذ علوم در بورژوازی که بود
مدرن بورژوازی تفکر آثار از مدرن، زیست شناسی همچنین و نسبیت
پیگرد تحت را رشته ها این دانشمندان و ندارد علمی پایۀ هیچ و است
روسی دانشمند یک پژوهشگاه، تأسیس اوایل همان در می دادند. قرار
از و النداو انستیتوی مؤسسان از که آمد ایران به خاالدنیکوف نام به
می بینم را خسروشاهی دکتر اینجا من بود؛ لیف شیتس و النداو همکاران
النداو با خاالدنیکوف صورت، هر به هست. یادش زیاد احتمال به که
به کرد، درست را توپولوف هواپیمای که توپولف با و لیف شیتس با و
مسائل بعد بودند. شده گمارده بیگاری به سیبری در استالین دستور
پلیس رئیس می گفت خاالدنیکوف آمد. پیش امریکا هسته ای بمب
گزینه دو شما می گوید استالین که گفت ما به و کرد، صدا را ما استالین
در که بسازید اتمی بمب ما برای سال ٣ ظرف در اینکه یکی دارید.
گزینۀ داشت. خواهید راحتی زندگی و می گذاریم آزاد را شما صورت آن
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ما سیبری. همان به می فرستیم را شما و نکنید را کار این اینکه دیگر
خُب، گفتیم و نشستیم هم با کنیم. مشورت تا بدهید وقت ما به گفتیم
استالین به بکنیم. سازنده کار یک بیاییم نیست. خوبی چیز که مرگ
که گفت توپولف ضمناً می سازیم. را بمب شما برای ما که دادیم پیغام
گفت بود، متخصص آیرودینامیک در چون ولی ندارم بمب به عالقه من
لیست اما می کنم. درست شما برای سوپرسونیک هواپیمای یک من
حزب سیاسی [دفتر پولیت بورو که کمیته ای است: این ما تقاضاهای
برای دانشمندان به شود، منحل بود کرده درست علوم برای کمونیست]
مجالت به دسترسی امکان شود، داده آزادی تحقیقاتشان توسعۀ و ادامه
اصلی خواست ولی باشد. تأمین علم اهل زندگی و شود، فراهم خارجی
این شما اگر خوب، خیلی بود: گفته استالین بود. کمیته انحالل همان
ظرف اوال و کردیم شروع ما دارم. قبول را اینها همۀ من بکنید، را کار
برای قشنگی خیلی طراحی هم توپولف دادیم، تحویل را بمب سال سه
از نفر ١۴ فاصله، این در ولی شد، نامیده توپولوف که کرد هواپیمایی
همه می گفت، را آنها اسم که شوروی، معروف ریاضیدانان و فیزیکدانان
این و بود، بورژوازیی آنها فیزیک اینکه خاطر به فقط مردند. سیبری در

داشت. وجود که بود عالم کشی نوع یک هم

وجود برخوردها این هم باستان دوران در اینها از قبل خیلی البته
نابردباری با هم و سیاسی نابردباری با هم حکیم سقراط مثال داشت.
افتاد. زندان به آتن در بود دانایان دانای که او شد. روبه رو ایدئولوژیک
هر یعنی داشت، وجود آتن در موضوعی دموکراسی یک زمان آن در
انجام کار فالن که می دادند رأی و می شدند جمع می آمد، پیش مطلبی
بود این اتهام یک شد. مطرح اتهام تا چند سقراط علیه نشود. یا بشود
می خواند. واحد خدای سوی به را همه و می کند مسخره را خدایان او که
اینکه یکی داشت؛ هم سیاسی اتهام چند اما بود. ایدئولوژیک اتهام، این
روش و هستند دروغگو سیاستمداران می داد نشان استدالل و بحث با
بود این دیگرش اتهام داشت. بحث ها گونه این در مؤثری و خاص
دیگر می زند. گول را جوان ها و هستند، جوان ها مریدانش بیشتر که
نوع یک دموکراسی که بود معتقد چون است دموکراسی مخالف اینکه
صورت هر به نیست. توجیه قابل آن از بخشی و می کند ایجاد اضطراب
کردند، انتخاب ژوری هیئت عنوان به را نفر ۵٠٠ شدند، جمع آتن مردم
خواندنی خیلی سقراط دفاعیات کردند. محاکمه را سقراط جمع آن و
بگویم می خواهم یعنی شد. هم اعدام و شد محکوم نهایتاً ولی است
بشریت تاریخ دموکراسی بهترین در و جوامع، دموکراتیک ترین در که
مرض این و داشته وجود نابردباری ها این بود، موضوعی دموکراسی که

است. پرسابقه و کهنه خیلی

و منجم و طبیب هزار ٢٠ حدود که نوشته تاریخش در هرودت
خاطر به عمدتاً آتن، در چون می کردند، زندگی ایران در یونانی ریاضیدان

داشت. وجود نابردباری آنان به نسبت علم، در آنها سکوالری گرایش
با همزمان درست دارد. زیبایی تاریخچۀ هم علم در سکوالر گرایش
واقع در که آناکساگوراس اسم به بود دیگری دانشمند حکیم، سقراط
به را مادی پدیدۀ هر قبال است. مادی علوم در سکوالریسم مؤسس
مسئله و بود روابطی خدایان بین می دادند. نسبت خدایان از مجموعه ای
مثال پایین. به می کرد پیدا تنازل بعد و می شد حل خدایان سطح در
شده، دعوا ابر خدای و باد خدای بین می گفتند می شد، برق و رعد اگر
دیگر خدای جیغ صدای همان رعد صدای و گرفته، گاز را دیگری یکی
از بودند، قائل جالبی خیلی روابط خدایان بین می شنویم. ما که است
ولی لگدپرانی. و گرفتن گاز و جنگ به تا و نکاح، و ازدواج تا دوستی
می کنیم، بررسی مادی علوم در که را پدیده ای هر گفت آناگساگوراس
مقدار این به ما کنیم. جستجو مادی سطح همان در را ریشه اش باید
که بودند معتقد آنجا فلسفی مکاتب در البته داریم. عالقه علتش از
ممکن ثانیاً دارند، وجود اوال غیرمادی پدیده های از بعضی علی االصول
در ارسطو را نمونه اش بهترین که باشند، داشته هم مادی تأثیرات است
مغز به مربوط واقعیات به راجع که آورده انیما دو یا علم النفس کتاب
دارای ولی نیستد، مادی نفسانی پدیده های بود معتقد او است. ذهن و
بلند کنید. بلند را دستتان می گیرید تصمیم شما مثال هستند. مادی آثار
نیست. مادی شما تصمیم ولی است مادی پدیدۀ یک شما دست شدن
که بگویم می خواهم ولی دارند دراین باره بحث هایی امروزی ها البته حاال
منحصر نمی تواند علل سلسلۀ که بودند معتقد یونان جدّی دانشمندان
ما تحقیقات برای فعال گفت آناکساگوراس ولی باشد مادی سطح به
ترتیب این به کنیم. دنبال را مادی اش علل است بهتر مادی علوم در
و خورشید حرکت می شود. ایجاد چطوری رعدوبرق که فهمیدند آنها
چیزهای خیلی و کسوف، خسوف، علت است. چگونه ماه و زمین
شدند. عالقه مند خیلی فکر طرز این به یونانی دانشمندان چیست. دیگر
آمدند و کردند فرار آنها و دادند قرار پیگرد تحت را آنها معابد اصحاب

بودند. آنجا و کردند پهن بساط هخامنشیان دستگاه در

نظر به که هستیم روبه رو حادثه ای با ما علیمحمدی مورد در اما
یک اینکه خاطر به کردند شهید را علیمحمدی است، جدید کامال من
محصول این کنند. محروم حوزه ای در علمی توانمندی از را ملت
در عالم کشی گفتم چنانکه صهیونیست هاست. و امریکایی ها تفکرات
نابردباری کسی علیمحمدی مورد در نوع. این از نه اما داشته ایم تاریخ
عالم کشی نوع این و است نداشته او به نسبت ایدئولوژیک سیاسی ـ
لیبرال استالینیزم یعنی است. غرب برای ننگین خیلی پروسۀ یک آغاز

آورد. بار به را نامطبوعی بسیار محصول چنین دموکراسی

در ما کنیم. خنثی را توطئه این باید ما که بگیرم نتیجه می خواهم
و علوم از رشته یک که نیست طور این نیستیم. دو درجۀ شهروند دنیا
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کفاشی حد در دیگر کشورهای و باشد، کشورها بعضی مخصوص فنون
هیچ باشند. داشته فنون و علوم چیزها جور این مثال و نساجی و
واقع در این و نیست ممنوع ملتی هیچ برای فنون و علوم از بخشی
داد، قرار مخاطب را ایرانی ها اتفاقاً که بود اسالم گرامی پیامبر شعار
به ایرانی ها از گروهی باز باشد، هم آسمان ها در علم اگر که فرمود و
در اگر حتی کنید دنبال را علم که فرمود نیز و می کنند، پیدا دست آن
شهادت پس می شد. محسوب دور خیلی زمان آن در چین باشد. چین
ایران ملت ما که شود فهیمده مهم اصل این با باید علیمحمدی مرحوم
من نمی شناسیم، مرزی هیچ خود تکنولوژیک و فنی و علمی رشد برای
انشاءاله خوب، دانشمندان خوب، ایده های کافی، پشتکار با که معتقدم
همین در بنیادی دانش های پژوهشگاه می کنیم. طی را پیشرفت مسیر
این محققان معتقدم ولی نیستم مبالغه اهل من می کند. کار مسیر
داشته اند معناداری سهم و مشارکت کشورمان معاصر علم در پژوهشگاه
که فعالیت از حوزه هایی با کند پیدا ادامه سهم ایفای این امیدوارم و
که بزرگی آزمایشگاه های و کرده، شروع بنیادی دانش های پژوهشگاه
آنجا که می بینم را خسروشاهی حبیب دکتر من می افتد. راه به دارد
کی رصدخانه که است این فکرش ٢۴ساعت تمام و نشسته مظلوم
محلی ملی رصدخانۀ و می شود نورگیری انشاءاله می شود. نورگیری
واقع عالم با دست اول مواجهۀ یک بتوانند ما دانشمندان که شد خواهد
حوزه های در طور همین دهند؛ انجام عمیقی تحقیقات و باشند داشته
چگال، مادۀ آزمایشگاه ملی، شتابگر سرن، با همکاری ما، فعالیت دیگر

دارد. وجود موفقیت و پیشرفت چشم انداز پژوهشکده ها و

اردالن دکتر به بار یک می شود. خارج گود از تدریج به ما نسل
حال در خوشبختانه است. ناپیدایی مقدمۀ این گفت کم پیدایی؟ گفتم:
می شود. اداره جدید نسل توسط بنیادی دانش های پژوهشگاه حاضر
من نمی گیری؟ تصمیم مورد فالن در چرا که می گیرند ایراد من به گاهی
من است. مشکلی کار تصمیم سازی است؛ آسان تصمیم گیری می گویم
یکدیگر با می کنند، اداره را پژوهشکده ها که جدیدی مدیران دارم دوست
خیلی برسند. خوبی تصمیم به و بنشینند بعد و کنند دعوا کنند، بحث
باسابقه فعال، مدیران پژوهشکده ها همۀ در ما مدیران که خوشحالم
و دقیق را این موفق ترند. ما نسل از مراتب به و هستند، موفقی و
که است این آرزویم بهترین من و نیست. تعارف می گویم، حساب شده
ما علمی نیروهای رشد برای را زمینه جدید مدیریت های این که ببینم

کنند. مهیا

بنیادی، دانش های پژوهشگاه تحقیقاتی فرهنگِ از جنبه مهم ترین
گاهی بخش ها بعضی در است. محقق به احترام و محقق محوری
می خریم. را عالمان ناز گونه هر ما باشد. نباید که هست نابردباری
آمده، ما جوان محققان از یکی گفت من به علیشاهیها آقای روزی

چرا گفتم شما. به هم کمی داد من به بود فحش چی هر عصبانی، خیلی
کمترش داد، شما به را بیشترش که است این واقعش گفت من؟ به کمی
خاطر به داده، شما به که هم فحش هایی خوب. خیلی گفتم من. به را
که چیزی باشد. ملس فحش خورمان باید علی االصول ما ولی داده. من
بدهد. انجام خوب را کارش بخواهیم محقق از که است این است مهم
اینکه از نظر قطع باشد، داشته خوبی استاندارد و خوبی تحقیقات اگر
می دارد نگه را ما احترام می کند، صحبت چطوری ما با می کند، فکر چه
حمایت مورد و احترام، مورد بنیادی دانش های پژوهشگاه در او نه، یا
پژوهشگاه در باید ما که است زیربنایی اصل یک نظرم، به این و است،
داشته ادامه اصل این رعایت حال به تا باشیم. داشته نظر در همواره
شعار یک عنوان به را این که میخواهم عزیزم جوان همکاران از من و

دارند. نگه بنیادی دانش های پژوهشگاه برای اساسی خیلی

تقاضا عالی درجات عزیزمان شهید مبارک روح برای خدا از مجدداً
خیلی دعاهای از یکی این کند. محشور بزرگانش با را او خدا می کنیم.
کردن دعا که کنم اشاره داده اند. یاد ما به اطهار ائمۀ که است کیدی تأ مورد
چیزی هر برای پیغمبر فرمایش به و دارد باالیی خیلی فرهنگ خودش
ائمۀ منتها می آید. خوشش ما کردن دعا از خداوند کرد. دعا می توان
مأثور دعاهای آنها به که بکنیم هم ناب دعاهای که دادند یاد ما به اطهار
کتابهای دیگران و طاووس بن سید مرحوم مثل ما علمایِ می گویند.
که است این خوب دعاهای از یکی نوشته اند. دعا امر در جالبی خیلی
با را ما دنیا آن در و بدهد طیب زندگی یک ما به دنیا این در خداوند
با پروردگار محضر و خدمت در ما شهید انشاءاله کند. محشور بزرگان
محشور آل ابراهیم و ابراهیم و بزرگان و اطهار ائمۀ و آل محمد و محمد

بود. خواهد

همسر به خصوص بزرگوار شهید آن خانوادۀ از ویژه ای تشکر من
می گذارند. سر پشت را سخت سال های این صبورانه که دارم ایشان
قابل مطالب بیان در شجاعت شان و است مثال زدنی بسیار ایشان صبر
از که رفت یادمان پیش دفعه های که می کنم عذرخواهی است. تقدیر
گونه این در ما بخواهید را راستش کنیم. دعوت مراسم این در ایشان
در کلی طور به نیستیم. متبحر مربوطه، تشریفات و مراسم برگزاری امور،
تبلیغاتی کارهای در دیگر ساختمان سازی، در یکی هستیم، پیاده چیز دو

تشریفاتی. و

جایزۀ اولین گفت: ریاضی جایزۀ دربارۀ پایان در پژوهشگاه رئیس
اهدا جمهور رئیس فنی و علمی معاونت مساعدت با ما را ریاضی
گرفته، عهده به را آن بنیادی دانش های پژوهشگاه کال امسال کردیم.
قول و کنند، مساعدت آینده سال در دادند قول هم علمی معاونت منتها
یک به اینکه هم و بدهیم افزایش آینده سال را جایزه کل مبلغ که دادند
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علیرضا طاهری، محمدرضا سید ایران)، فیزیک انجمن (رئیس اجتهادی محمدرضا علیمحمدی)، شهید (همسر کرمی معصومه الریجانی، جواد محمد چپ، از
آالدپوش. طاهره و خزلی، علی همسر مالیی نژاد،

به علوم از دیگر حوزۀ این حاال بدهیم. تسری هم علوم از دیگر حوزۀ
دارد. اولویت باشد قویتر فیزیکش و ریاضی پایۀ چقدر هر من نظر

رشتۀ در علیمحمدی جایزۀ برندگان معرفی به علیشاهیها دکتر سپس
انتخاب برای را داوران دالیل و پرداخت ریاضی رشتۀ و فیزیک
در داوران دالیل و برندگان مختصر (معرفی برشمرد آنها رساله های

است). آمده گزارش این انتهای

محمدرضا سید آقایان و شد برگزار جایزه ها اعطای مراسم آنگاه
طاهره خانم و فیزیک در علیمحمدی جایزۀ مالئی نژاد علیرضا و طاهری

دریافت را ریاضیات در علیمحمدی جایزۀ خزلی علی آقای و آالدپوش

نداشت، حضور جلسه در خارج سفر علت به خزلی آقای (چون کردند
سپس کرد). دریافت را جایزه نامبرده طرف از نمایندگی به ایشان همسر
هیئت از تشکر ضمن کوتاهی سخنان طی حاضر برندۀ سه از یک هر
رسالۀ دربارۀ توضیحاتی بنیادی، دانش های پژوهشگاه و جایزه داوران
بخش این انتهای در برندگان دکتری رسالۀ (چکیدۀ دادند خود دکتری

است). آمده

انجمن رئیس اجتهادی محمدرضا دکتر از علیشاهیها دکتر پایان، در
کرد. دعوت سخنرانی برای ایران فیزیک

اجتهادی محمدرضا دکتر سخنان

بگویم. تبریک جوایز این برگزیدگان همه به اوال که می خواستم هم من

شما. علمی زندگی در بهتر آیندۀ برای باشد شروعی جایزه این امیدوارم
سپاسگزارم مراسم این در حضور خاطر به هم علیمحمدی شهید خانم از
یاد ایران علمی جامعۀ همیشه که شود باعث جایزه این که امیدوارم و
دانش های پژوهشگاه از باید باالخره و دارد. نگه زنده را شهید آن
پژوهشگاه از که هستم کسانی جزو شخصاً هم من کنم. تشکر بنیادی
بهارۀ کنفرانس های اولین در شده ام. متنفع خیلی بنیادی دانش های
دکتر موقع آن در داشتم. حضور دانشجو عنوان به پژوهشگاه در فیزیک
پسادکتری محقق عنوان به و بودند شده فارغ التحصیل تازه علیمحمدی
دانش های پژوهشگاه که مطمئنم من بودیم. دانشجو ما و بودند اینجا در
بیست وچند که همین فیزیک. علم پیشرفت در بوده مؤثر خیلی بنیادی
در است. مهم خیلی می کند، برگزار را بهاره کنفرانس است سال
کسی اولین باشند، اولین همیشه دارند دوست صنعتگران معموال صنایع
انجمن در ما ولی کار؛ اولین سمپوزیوم، اولین کرد، را کار فالن که
نشان دهندۀ علمی کنفرانس های در بودن اولین که داریم اعتقاد فیزیک
مثل بشوند، دورقمی همه ما کنفرانس های کاش ای و است، بی تجربگی
دفعات تعداد انشاءاله و بنیادی دانش های پژوهشگاه بهارۀ کنفرانس
برای من کند. پیدا ادامه و بشود دورقمی هم علیمحمدی جایزۀ اهدای
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پژوهشگاه حرکت های از یکی که بگویم باید هستند اینجا که جوان هایی
ایران در فیزیک، تنها نه علم، پیشرفت در خیلی که بنیادی دانش های
ایران به اینترنت آوردن اینجاست، مسئوالن درایت از ناشی و بوده مؤثر
دکتر شدیم. متمتع آن از همه که است پیش سال بیست وهفت هشت در
شوروی، حکومت از روس دانشمندان خواست که گفته اند الریجانی
تا را مشکل این اینترنت است. بوده علمی مجالت مرتب دریافت
هم جدیدی بیانیۀ از الریجانی دکتر که امیدوارم کرد. حل زیادی حد
بیانیه ای در فیزیک انجمن کنند. حمایت است داده فیزیک انجمن که
زیادی قسمت شود. فیلترینگYouTubeبرداشته که کرده درخواست
موجود YouTube در تصویری و صوتی صورت به االن بشر علم از
دسترسی راحتی به مکتوب منابع به تحقیقات مان در االن ما و است
این و شده محدود تصویری و صوتی منابع به ما دسترسی ولی داریم
الریجانی دکتر که اهمیتی با امیدوارم علم. پیشرفت برابر در است مانعی
رفع جهت در اقدامی ایشان، حمایت با و می دهند اطالعات انتشار به

ممنون. خیلی بشود. هم فیلترینگ

فیزیک در جایزه برندگان با آشنایی

طاهری محمدرضا سید

رشت ،١٣۶٣ متولد

تحصیالت

٨۶-١٣٨٢؛ گیالن، دانشگاه هسته ای، فیزیک کارشناسی
تکمیلی تحصیالت دانشگاه مولکولی، ـ اتمی فیزیک ارشد کارشناسی

٨٨-١٣٨۶؛ زنجان، پایۀ علوم
زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه اپتیک، فیزیک دکتری

٩۴-١٣٨٨؛
ریحانی. سید نادر سید رساله: راهنمای استاد

دکتری رسالۀ چکیدۀ

نانومتر تا میکرومتر از هواویزها: نوری تلۀ
ابزار یک عنوان به نوری، انبرک  نام با کانونی شده، شدت به لیزر باریکۀ
نانومتری، فضایی دقت است. شده شناخته ریزدستکاری ها در ضروری
بسیار ابزار یک به را آن نوری، انبرک  مگاهرتزی زمان دقت با همراه

را هواویزها نوری تلۀ قابلیت نوری انبرک است. کرده تبدیل کاربردی
است. شده آن برای جدید محیطی کاربردهای ایجاد باعث که دارد هم
تلۀ برای نوری انبرک بهینه سازی جهت در بسیار تالش های وجود با
تله اندازی کروی، ابیراهی توجه قابل مقدار به توجه با هواویزها، نوری

است. مشکل بسیار آبی محیط به نسبت گازی محیط های در

ارائه هواویزها نوری تلۀ بهینه سازی برای روش هایی رساله این در
که می دهیم نشان تجربی و نظری صورت به منظور، این به می دهیم.
غوطه وری، محیط شکست ضریب و مکانیکی لولۀ طول تغییر چگونه
محدودۀ افزایش باعث بلکه شد، نخواهد تله قدرت بهبود باعث تنها نه
عالوه می شود. نوری تلۀ قابل عمق های همچنین و تله اندازی قابل ذرات
طراحی هواویزها نوری تلۀ برای نیز جدید نمونۀ محفظۀ یک این، بر

می شود. آن داخل متالطم هوای جریان های کاهش باعث که می کنیم

قادر را ما جدید، نمونۀ محفظۀ از استفاده کنار در بهینه سازی ها این
ذرات نانو همچنین و میکرومتر یک کوچکی به آب قطرات تا ساخت
پایدار صورت به را طال) نانومتری ٨٠ ذرۀ (تا پلی استایرن و سیلیکا طال،
کوچک ترین ذرات این نگارنده، تحقیقات به توجه با بیندازیم. تله به
صورت به و لیزری باریکۀ تک یک از استفاده با تاکنون که هستند ذراتی

شده اند. تله پایدار

مالئی نژاد علیرضا

شیراز ،١٣۶۴ متولد

تحصیالت

٨۶-١٣٨٢؛ شیراز، دانشگاه هسته ای، کاربردی فیزیک کارشناسی
٨٨-١٣٨۶؛ زنجان، دانشگاه نجومی، فیزیک ارشد کارشناسی

٩۵-١٣٩١؛ بنیادی، دانش های پژوهشگاه نجومی، فیزیک دکتری
خسروشاهی. قرار حبیب رساله: راهنمای استاد

دکتری رسالۀ چکیدۀ

کهکشان های بالج در ستاره ای جمعیت و سینماتیک بررسی
باال انحراف زاویۀ با دیسکی

بررسی منظور به ایده ال آزمایشگاه هایی لبه نما، دیسکی کهکشان های
جهت گیری این در می روند. شمار به کهکشان ها در (bulge) بالج
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کهکشانی دیسک از فراتر بالج، از بخشی رصد کهکشان ها، از خاص
با است. امکان پذیر کهکشانی مؤلفه های سایر تخریبی آثار از دور به و
رصدی، روش های زمینۀ در آمده دست به فراوان پیشرفت های وجود
ماهیت نرم افزاری، و محاسباتی توانایی همچنین و نظری مدل های
دارد. قرار ابهام از هاله ای در همچنان دیسکی کهکشان های در بالج
طریق از کهکشان ها بالج ستاره ای ساختار مطالعۀ رساله، این از هدف
همچنین و (stellar kinematics) ستاره ای سینماتیک بررسی
منظور به است. گردیده تعیین ساختارها این در ستاره ای محتوای
زوایۀ با دیسکی کهشکان ٣٢ از متشکل نمونه  ای هدف، این به نیل
داده های از استفاده با و شده انتخاب ۶٠درجه از بیش مداری انحراف
نصب شده سارون، دید میدان یکپارچۀ طیف نگار از استخراج شده طیفی
ارزیابی مورد اسپانیا، در قناری جزایر در هرشل ویلیام تلسکوپ روی
اصلی هدف راستای در همچنین، است. گرفته قرار دقیق بررسی و
نظیر کهکشان، درون ستاره ای ساختارهای سایر تأثیر رساله، این
ستاره ای جمعیت همچنین و سینماتیکی رفتار روی (bar) میله
قرار کنکاش مورد کهکشان ها بالج در (stellar populations)
قابل و رصدی روشی ارائۀ به رساله این نخست بخش است. گرفته
گونه های دسته بندی منظور به ستاره ای، سینماتیک براساس اتکاء
الگو، این براساس دارد. اختصاص کهکشان ها، در بالج مختلف
کهکشان های و میله دار کهکشان های کلی دستۀ دو به کهکشان ها
جمعیت رساله، این دوم بخش در می شوند. تفکیک میله بدون
و شده بررسی کهکشانی بالج های از مختلف گونه های در ستاره ای
بالج تحول و شکل گیری روند روی کهکشان ها در میله حضور تأثیر
بخش، این از حاصل نتایح است. گرفته قرار بحث مورد کهکشانی
تحول و تشکیل الگوی از رساله تهیه کنندۀ شناخت در به سزایی تأثیر
رساله، این سوم بخش در می کند. ایفا کهکشان ها در ساختارها
الگوی روی بر کهکشان ها میزبان محیط تأثیر بررسی منظور به و
تالش های از بخشی معرفی به کهکشانی، بالج های تحول و شکل گیری
داده های پردازش و تحلیل نرم افزاری بستۀ تدوین منظور به صورت گرفته
روی نصب شده ،AF٢ باز دید میدان و فایبری چند طیف نگار
استخراج به قادر طیف نگار این پرداخته ایم. هرشل، ویلیام تلکسوپ
درجه یک حدود دید میدان در کهکشان ١۵٠ از بیش طیف همزمان
نظیر کهکشانی درون ساختارهای مطالعۀ امکان قابلیت، این است.
محیط های در کهکشان ها از وسیعی طیف در کهکشانی بالج های

می سازد. فراهم را کهکشانی گروه های و خوشه ها نظیر گوناگون

ریاضیات در جایزه برندگان با آشنایی

آالدپوش طاهره

تهران ،١٣۶۴ متولد

تحصیالت

٨۶-١٣٨٢؛ الزهرا، دانشگاه محض، ریاضی کارشناسی
نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه محض، ریاضی ارشد کارشناسی

٨٩-١٣٨۶؛ طوسی،
بنیادی، دانش های پژوهشگاه جبری)، (هندسۀ ریاضی دکتری

٩۶-١٣٨٩؛
کاتالیزانو. ویرجینیا ماریا حقیقی، حسن رساله: راهنمای استاد

دکتری رسالۀ چکیدۀ

افکنشی فضاهای در اسکیم ها برای پاسچولیشن مسئلۀ
جذاب و بنیادین مسائل از یکی تصویری اسکیم های سچولیشنپ مسئلۀ
را خود توجه هنگامی که دارد. پربار تاریخچه ای که است جبری هندسۀ
از پیکربندی یک آنها محمل که کنیم معطوف اسکیم ها از خانواده ای به
جنبه چند از مسئله این است، تصویری فضای یک در خطی فضاهای
خطی فضاهای که ویژه ای جایگاه جهت از هم می یابد: بیشتری اهمیت
حل که معنا بدان می کنند ایفا جبری هندسۀ در محرکه نیروی عنوان به
در مسئله حل برای است رهنمونی حالت این در پسچولیشن مسئلۀ
متنوعی کاربردهای و خاستگاه ها جهت از هم ممکن؛ حالت کلی ترین
در آن از جالب تر حتی و جبری، هندسۀ مختلف مسائل در مسئله این که
آمار، کامپیوتر، علوم جمله از دیگر علوم و ریاضیات مختلف حوزه های
هم باالخره و است؛ کرده پیدا زیستی پزشکی مهندسی و برق، مهندسی

برمی گردد. کالسیک تصویری هندسۀ به که آن، ذاتی زیبایی جهت از

ژنریک اسکیم های برای را پسچولیشن مسئلۀ ما رساله، این در
فضای در خطی فضاهای محمل با مثبت بعد از ناکاسته) و (کاسته
یک بعدی حالت در تنها مسئله این واقع در می کنیم. مطالعه تصویری
و (A. Hirschowitz) هیرشویچ توسط کاسته اسکیم های برای
به ولی شده حل ١٩٨١ سال در (R. Hartshorne) هارتشورن
بود؛ نشده حل کامل طور به دهه سه طی فراوان دشواری های دلیل
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این در شد. حاضر رسالۀ شکل گیری اساسی انگیزۀ مطلب همین
عرصه، این در مهم نشدۀ حل مسئلۀ چندین حل ما اصلی تالش راستا
تکنیک های ارائۀ همچنین و کلی، حالت در قوی حدسیات آوردن فراهم
دادن تخصیص و (degeneration) تباهیدن همچون هندسی نوین
دستاوردهای است. مزبور مسئلۀ حل هدف با (specialization)
بررسی نخست، کرد. خالصه زیر بخش سه در می توان را رساله مهم
چندگانه نقطۀ یک و ژنریک خطوط از اسکیمی برای پسچولیشن مسئلۀ
باز حاالت از متناهی تعدادی در فقط را مسئله که راه حلی ارائۀ با
ژنریک خطوط از اسکیمی برای پسچولیشن مسئلۀ حل دوم، می گذارد.
پسچولیشن حوزۀ در دستاورد نخستین این که دوگانه، خط یک و
ــ است مثبت بعد از خطی فضاهای محمل با ناکاسته اسکیم های
اشتیاق علی رغم و بوده سرکش بسیار ناکاسته حالت در مسئله که چرا
سپس بود. نشده حل این از پیش انجام شده تالش های و ریاضیدانان
یک و ژنریک خطوط از اسکیمی برای پسچولیشن مسئلۀ بررسی
و دلخواه) چندگانگی (با چندگانه دلخواه) بعد (از خطی زیرفضای
مورد پسچولیشن فاقد که را اسکیم ها از دسته آن که حدسیه ای ارائۀ
تباهیدن از جدید گونه ای ارائۀ سوم، می کند. رده بندی هستند انتظار
پیکربندی را آن که تصویری صفحۀ یک کمک به ژنریک خطوط برای
که است حالی در این نامیده ایم؛ (cone configuration) مخروطی
ممکن هموار دوم درجۀ رویۀ کمک به تنها تباهیدن فرایند این از پیش
مفید بسیار پسچولیشن مسئۀ حل در تباهیدن نوین تکنیک این بود.
مسئلۀ حل سوی به فراتر گامی را آن می توان باالخص می شود، واقع
دانست، همگن خطی فضاهای پسچولیشن چالش برانگیز و جذاب

است. نشده حل امروز به تا که مسئله ای

خزلی علی

غرب گیالن ،١٣۶۶ متولد

تحصیالت

٨٧-١٣٨۴؛ شریف، صنعتی دانشگاه محض، ریاضی کارشناسی
٨٩-١٣٨٧؛ شریف، صنعتی دانشگاه محض، ریاضی ارشد کارشناسی

شریف، صنعتی دانشگاه تصادفی)، (ریاضیات ریاضی دکتری
٩۵-١٣٨٩؛

علیشاهی؛ کسری رساله: راهنمای استاد
مدرس. تربیت دانشگاه علمی هیئت عضو

دکتری رسالۀ چکیدۀ

پایا تصادفی اندازه های بین جرم انتقال
انتقال) تحت ناوردا (یعنی هموردا انتقال هسته های رساله، این در
الگوریتمی و می کنیم مطالعه را Rd روی پایا تصادفی اندازۀ دو بین
شدت های مورد در خاص شرطی بودن برقرار فرض با که می دهیم ارائه
انتقال یک نتیجه، یک عنوان به می سازد. را انتقالی هستۀ چنین آنها،
نسخۀ به را ارگودیک تصادفی اندازۀ یک که می شود ساخته تصادفی
نسخۀ از را تصادفی اندازۀ آن توزیع عکس، به و می کند تبدیل آن پالم
اندازه، دو از نمونه هایی داشتن با ما الگوریتم می کند. بازسازی آن پالم
هسته های این وجود می سازد. غیرتصادفی صورت به را انتقال هستۀ
اما است، شده ثابت (Thorisson, 1996) توریسون توسط انتقال
وجود ساختنی روش های به زیادی عالقۀ اخیر سال های در حال، این با
ساخت برای الگوریتم یک که است [2] تعمیم ما روش است. داشته
Rd در ارگودیک نقطه ای فرایند یک و لبگ اندازۀ بین انتقال هستۀ
فرایند نقطۀ هر به که فضا کاشی کاری یک دیگر، بیان به می کند؛ ارائه
مفهوم کلی، حالت برای شود. داده نسبت واحد حجم با کاشی یک
و می کنیم تعریف را مقید انتقال چگالی های و مقید انتقال هسته های
انتقال چگالی های پایداری مفهوم می کنیم. محدود آن به را خود بحث
است. گراف در پایدار تطابق مفهوم شبیه که می کنیم معرفی نیز را مقید
ماست الگوریتم در کلیدی نکتۀ مقید انتقال چگالی های به شدن محدود
مقید انتقال چگالی های برای بود. خواهد پایدار الگوریتم حاصل و
و اندازه ها، برحسب یکنوایی یکتایی، وجود، جمله از خواصی پایدار،

می کنیم. بررسی نیز را بودن کران دار

انتقال نگاشت یک یعنی هموردا، تخصیص یک آوردن دست به
چنین وجود بررسی ضمن رساله، این در دارد. ویژه ای اهمیت هموردا،
تخصیص یک می توان ما الگوریتم با که خاصی حاالت و تخصیص هایی
شرایطی با تخصیص یافتن برای را دیگری الگوریتم های آورد، دست به
نتایج، برخی اثبات برای ابزار یک عنوان به می دهیم. ارائه خاص
تعمیم که می کنیم معرفی را اندازه یک برای ورونوی انتقال هستۀ مفهوم

می کنیم. بررسی نیز را آن خواص برخی و است ورونوی سلول بندی
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پژوهشگاه در علیمحمدی شهید
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• ٢٠١٨ آبل جایزۀ برندۀ لنگ لندز، رابرت

رابرت به را ٢٠١٨ سال آبل جایزۀ نروژ ادبیات و علوم فرهنگستان
پیشرفتۀ مطالعات مؤسسۀ از (Robert P. Langlands) لنگ لندز
نظریۀ که او ژرف بینانۀ «برنامۀ خاطر به جایزه این کرد. اهدا پرینستون

است. گرفته تعلق وی به می سازد» مربوط اعداد نظریۀ به را نمایش

از تنگاتنگی شبکۀ وجود پیش بینی لنگ لندز، برنامۀ مضمون
گروه های و (automorphic) خودریخت فرم های بین پیوندها

گالواست.∗١

نظریۀ بیستم، قرن اول ثلث در اعداد جبری نظریۀ بزرگ دستاورد
تقابل قانون از وسیعی تعمیم نظریه، این است. رده ای میدان های
مطالعۀ برای نیرومند ابزارهای از مجموعه ای و است گاوس مربعی
هستند. آبلی گالوای گروه های سیطرۀ تحت که می کند ارائه مسائلی
آندره به معروفی نامۀ در لنگ لندز است. عمیق تر بسیار غیرآبلی حالت
که کرد مطرح را گسترده ای برنامۀ رئوس ،١٩۶٧ سال در (Weil) وِِی

ساخت. دگرگون را مسئله این از ریاضیدانان ادراک

را گالوا گروه های نمایش های که مورد این در لنگ لندز تشخیص
غیرمنتظره ایده ای حاوی ساخت مربوط خودریخت فرم های به باید
Langlands) لنگ لندز تابعگونگی به امروز که بود اساسی و
که است این ایده این در اصلی نکتۀ است. معروف (Functoriality
طریق از باید (reductive) کاهنده گروه یک خودریخت نمایش های

شوند. مربوط دوگان گروه یک در گالوا نمایش های به تابع ها، ـ L

تابعگونگی از اولیه ای حالت توانستند لنگ لندز و (Jaquet) ژاکه
Selberg trace) سلبرگ اثر فرمول از استفاده با GL(٢) برای را
حاالت اثبات به مورد این در لنگ لندز کار کنند. ثابت (formula

حاالت از (Wiles) وایلز اثبات در که انجامید تابعگونگی از دیگری
(Shimora-Taniyama-Weil) شیموراـ تانیاماـ وِی حدس مهم

داشت. نقش

لنگ لندز است. غیرآبلی کاهندۀ گروه نمونۀ (٢)GLساده ترین گروه
است، نیاز پایدار اثر فرمول یک به کلی حالت به  گذار برای که برد پی
با همراه نتیجه، این شد. ثابت (Arthur) آرتور وسیلۀ به بعداً که
حدس را آن لنگ لندز که بنیادی، لم به موسوم لم از (Ngô) نگو اثبات
برحسب کالسیک گروه های خودریخت نمایش های رده بندی به بود، زده

است. انجامیده کلی خطی گروه های نمایش های

مهم نتایج از تعدادی شگفت انگیزی، نحو به تابعگونگی، ایدۀ
حدس اثبات و بیضوی خم های (modularity) پیمانگی جمله از
همچنین و درآورده واحدی لوای تحت را (Sato-Tate) ساتوـ تیت
رامانوجان ـ پیرسون حدس های قبیل از مهم، حدس های از بسیاری به
توابع برای (Hasse) ـ وِی هاسه حدس نیز و سلبرگ و (Pearson)

است. بخشیده اعتبار و وزن زتا،

هنوز اعداد میدان های روی کاهنده گروه های مورد در تابعگونگی
متخصصان از بسیاری پژوهش های با ولی است مانده دسترس از دور
الفورگ ،(Drinfel’d) درینفلد فیلدز: مدال برندگان از تن سه جمله از
در زیادی پیشرفت لنگ لندز برنامۀ از الهام با نگو و ،(Lafforgue)
نظریه، این از جدیدی جنبه های همچنین است. آمده دست به زمینه این
میدان های و موضعی میدان های روی لنگ لندز حدس های قبیل از
ایده های است. یافته تکامل و رشد لنگ لندز هندسی برنامۀ و توابع،
شد، جایگاهی چنان به خودریخت نمایش های ارتقای موجب لنگ لندز

سید قلم به لنگ لندز برنامۀ بارۀ در مشروحی مقالۀ اخبار، مجلۀ ٨۵ شمارۀ در است.١∗ آمده پژوهشگاه، پژوهشگران هدایت زاده، از هادی محمد
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دورترین از فراتر بسیار ریاضیات، شاخه های سایر در عمیقی نقش که
Harish-) هاریش ـ   چاندرا و (Weyl) وِایل چون پیشگامانی رویاهای

یافته اند. ،(Chandra

لنگ لندز زندگی دربارۀ

دانشیاری موقع آن در که لنگ لندز رابرت ،١٩۶٧ ژانویۀ در
ریاضیدان وِی آندره به نامه ای بود پرینستون دانشگاه در سی ویک ساله
ایده های رئوس و نوشت شصت ساله، هنگام آن در فرانسوی، معروف
این باشید مایل  «اگر نوشت: وی کرد. بیان آن در را جدیدش ریاضی
در بود. خواهم سپاسگزار بخوانید، صرف گمانه زنی عنوان به را مطالب
در را نامه که هست دستتان دم آشغالی سطل حتماً صورت، این غیر
یک از قطعه ای همچون امروز لنگ لندز فروتنانۀ بیان این بیندازید.» آن
را نظریه ای هفده صفحه ای نامۀ این چون می رسد نظر به کمدی نمایش
گشود ریاضیات دربارۀ اندیشیدن برای کاملی جدید راه که کرد مطرح
همساز آنالیز و اعداد نظریۀ حوزۀ دو بین عمیقی پیوندهای از پرده و
می رسیدند. نظر به نامرتبط قبال که حوزه هایی برداشت، [هارمونیک]

و همه جانبه، و اساسی آنقدر لنگ لندز ایده های واقع، در
کرد پیشنهاد ریاضی حوزه های این بین پل زدن برای که سازوکارهایی
لنگ لندز برنامۀ نام به پروژه ای پیدایش موجب او نامۀ که بود غنی چنان
گذشته سال پنجاه طی جهان ریاضیدانان بهترین از تن صدها که شد
دامنۀ چنین مدرن ریاضیات در دیگری پروژۀ هیچ شده اند. آن درگیر
و نکرده، تولید عمیق نتیجۀ زیادی تعداد چنین نداشته، گسترده ای
و ژرفا افزایش با نبوده اند. آن در پژوهش مشغول ریاضیدان این همه
وحدت بخش نظریۀ یک عنوان به غالباً را آن لنگ لندز، نظریۀ وسعت

می کنند. توصیف ریاضی بزرگ

ایالت در واقع مینستر نیووست در ١٩٣۶ سال در لنگ لندز رابرت
خانواده اتفاق به سالگی ٩ در آمد. دنیا به کانادا کلمبیای بریتیش
و گزیدند اقامت آمریکا مرز نزدیکی در توریستی کوچک شهر یک در
به او کردند. دایر ساختمانی مصالح فروشگاه یک آنجا در والدینش
در معلمانش، از یکی آنکه تا برود دانشگاه به نداشت قصد وجه هیچ
استعدادهای به نرود دانشگاه به اگر گفت او به همکالسی هایش، حضور

است. کرده خیانت خدادادش

دورۀ شد، کلمبیا بریتیش دانشگاه وارد سالگی ١۶ در رابرت
بعد سال در را ارشد کارشناسی و ١٩۵٧ سال در را ریاضی کارشناسی
(Yale) ییل دانشگاه به دکتری تحصیالت برای سپس رساند، پایان به
نیم گروه ها عنوان با را خود دکتری رسالۀ اول، سال همان در رفت.
به شروع دوم سال در و رساند انجام به لی گروه های نمایش های و

لنگ لندز رابرت

در بعداً که مبحثی کرد، نروژی ریاضیدان سلبرگ آتله کارهای مطالعۀ
یافت. محوری جنبۀ خودش پژوهش های

در (instructor) مدرس عنوان با لنگ لندز ،١٩۶٠ سال در
آندره نیز و سلبرگ با آنجا در کرد. کار به شروع پرینستون دانشگاه
در پیشرفته مطالعات انستیتوی در همگی که هاریش  ـ  چاندرا و وِی
تحت خصوص به و یافت معاشرت و ارتباط بودند نزدیکی همان
گرفت. قرار خودریخت فرم های زمینۀ در هاریش ـ  چاندرا کار تأثیر
نظریۀ قبیل از ریاضیات، از دیگری مباحث مطالعۀ به همچنین لنگ لندز
Salomon) بوخنر سالومون همکارش پرداخت. رده ای میدان های
تشویق را رابرت و کرد هدایت مبحث این سوی به را وی (Bochner
بخش عضویت به ١٩۶٢ در لنگ لندز بدهد. زمینه این در درسی که کرد

شد. برگزیده انستیتو ریاضیات

اساسی ایدۀ به لنگ لندز ،١٩۶۶ کریسمس تعطیالت خالل در
اعداد نظریۀ از مفاهیمی دادن پیوند برای سازوکاری «تابعگونگی»،
در ،١٩۶٧ ژانویۀ اوایل در یافت. دست خودریخت، فرم های مفاهیم با
برای خود کشف شرح به شروع و برخورد وِی آندره به انستیتو راهرو
برای نامه ای در را اندیشه هایش کرد پیشنهاد لنگ لندز به وِی کرد. او

بنویسد. او

که داد ترتیبی وِی آندره و نوشت دست با سرعت با را نامه لنگ لندز
شد پخش ریاضیدانان میان در وسیعی سطح در نامه کنند. تایپ را آن
عمیق، جالب، مسئلۀ تعدادی آنها از بسیاری برای بعد، سال پنج طی و
او حدس های اثبات پروژۀ به بیشتری افراد وقتی و کرد، مطرح جدید و
این دربارۀ بعدها او شد. معروف لنگ لندز برنامۀ به پروژه این پیوستند،
من برای و درست اند که دارد وجود آن در جالبی «نکات نوشت: نامه
تابع ها ـ L که داشت وجود شواهدی هستند. غیرمنتظره هم امروز به تا
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باشند، داشته اعداد جبری نظریۀ برای پیامدهایی اینکه اما باشند مفید
نبود.» قطعی هیچ وجه به

در خاورمیانه صنعتی دانشگاه در را ١٩۶٧-۶٨ سال لنگ لندز
آموختن مشتاق کال می کند. صحبت خوب را ترکی او گذراند. آنکارا
می تواند هم را روسی متون و می داند هم آلمانی و است خارجی زبان های

بخواند.

تابعگونگی یعنی توأمان ایدۀ دو آنجا در و رفت ییل به سپس
«مسائلی عنوان با مقاله ای در و پروراند (reciprocity)را تقابل و
به ١٩٧٢ در .(١٩٧٠) کرد منتشر خودریخت» فرم های نظریۀ در
پیشرفته مطالعات انستیتوی استاد عنوان به و برگشت پرینستون

شد. کار مشغول

در مطرح ایده های روی تحقیق به لنگ لندز ،١٩٧٠ دهۀ سراسر در
و پرکوالسیون به او توجه ١٩٨٠ دهۀ اواسط در داد. ادامه خود برنامۀ
سال های در شد. معطوف نظری، فیزیک در مباحثی همدیس، ناوردایی
قبیل از بود، آنها راهگشای خود که برگشته ایده هایی به دوباره اخیر

«آندوسکوپی».

فراوانی افتخارات و جوایز به خود علمی زندگی طول در لنگ لندز
علوم ملی کادمی آ ریاضی جایزۀ نخستین جمله: از است؛ یافته دست
بری اتفاق به ،١٩٨٢) اعداد نظریۀ در کول جایزۀ ،(١٩٨٨) آمریکا
استیل جایزۀ وایلز)، اندرو اتفاق به ١٩٩۵-٩۶) وولف جایزۀ میزر)،
،Nemmers) نمرز جایزۀ ،(٢٠٠۵) پژوهش در دورانساز کار برای

تیلور). ریچارد اتفاق به ،٢٠٠٧) شاو جایزۀ و ،(٢٠٠۶

ریاضی انجمن رئیس (Kenneth A. Ribet) ریبت کنت
گفت: لنگ لندز به آبل جایزۀ اهدای مناسبت به (AMS) آمریکا
ممتازترین از یکی ،٢٠١٨ آبل جایزۀ برندۀ لنگ لندز، «رابرت
ریاضیات تاریخ شاخص چهره های از یکی و امروز زندۀ ریاضیدانان
او عمیق و هوشمندانه تکنیکی تحقیقات از که ایده هایی است. مدرن
نظریۀ هم و اعداد نظریۀ هم گرفته، سرچشمه کاری اش دورۀ اوائل در
که عمیقی روابط است. بخشیده غنا و ساخته دگرگون را نمایش ها
پژوهش های راه چراغ آزمود، و کرد پیش بینی موضوع دو این بین او

است.» بوده اخیر سال ۵٠ در بیشماری ریاضیدانان

منبع

• Robert Langlands Awarded Abel Prize, Notices Amer.
Math. Soc. 65 (6) (2018), 670-672.

آبل جایزۀ تاریخچۀ

ریاضیدان (١٨٢٩-١٨٠٢) آبل هنریک نیلس نام به آبل جایزۀ

نوبل جایزۀ از الگوگیری با و نوزدهم قرن در نروژی بزرگ

ریاضیدان لی سوفوس ،١٨٩٩ سال در است. شده تأسیس

نوبل آلفرد که جوایزی دریافت آنکه از پس نروژی، دیگر برجستۀ

جایزه ای کرد پیشنهاد نمی شود، ریاضیات شامل گرفته نظر در

پادشاه دوم اسکار شود. برقرار ریاضی رشتۀ در آبل نام به

ریاضیدان دو و بود زمینه این در سرمایه گذاری به عالقه مند نروژ

تعیین برای مطالعاتی استورمر، کارل و سیلو لودویگ نروژی،

سال در آبل جایزۀ اولین بود قرار دادند. انجام جایزه مقررات

با اما شود. اعطا آبل تولد سالگرد صدمین مناسبت به ١٩٠٢

سوئد اتحادیۀ تجزیۀ و رفت میان از هم او نفوذ لی سوفوس مرگ

زمینه این در تالش اولین و شد علت بر مزید هم ١٩٠۵ در نروژ و

ماند. ناکام

جایزه ای چنین ایجاد به عالقه میالدی، جدید قرن آغاز در

اعالم ٢٠٠١ اوت ماه در نروژ دولت سرانجام و گرفت اوج دوباره

دویستمین مناسبت به ،٢٠٠٢ سال در آبل جایزۀ اولین که کرد

سرمایۀ و شد خواهد اعطا بزرگ، ریاضیدان این تولد سالگرد

داد تخصیص امر این به نروژ کرون میلیون ٢٠٠ بر بالغ اولیه ای

٧١۵٠٠٠ حدود ــ کرون میلیون ۶ آبل، جایزۀ هر نقدی (مبلغ

سلبرگ آتله را آبل افتخاری جایزۀ اولین است). ــ آمریکا دالر

جایزه اعطای ولی کرد دریافت ٢٠٠٢ سال در نروژی ریاضیدان

برندۀ شد. آغاز ٢٠٠٣ سال از شده تعیین فرایند و ضوابط طبق

جایزه، کمیتۀ توصیۀ به نروژ، ادبیات و علوم کادمی آ را آبل جایزۀ

که هستند پیشرو ریاضیدان ۵ کمیته این اعضای می کند. اعالم

تعیین اروپا ریاضی انجمن و ریاضی بین المللی اتحادیۀ طرف از

می شوند.

ریاضیدانان از همگی تاکنون ٢٠٠٣ از آبل، جایزۀ برندگان

،(٢٠٠٣) سر ژان پیر بوده اند: تأثیرگذار و سرشناس بسیار

،(٢٠٠۵) لکس پیتر ،(٢٠٠۴) سنیگر ایزادور و اتیا مایکل

جان ،(٢٠٠٧) وارادان سرینواسا ،(٢٠٠۶) کارلسون لنارت

،(٢٠٠٩) گروموف میخائیل ،(٢٠٠٨) تیتس ژاک و تامپسون

سمردی آندره ،(٢٠١١) میلنر جان ،(٢٠١٠) تیت جان

نش جان ،(٢٠١۴) سینایی یاکوف ،(٢٠١٣) دلین پیر ،(٢٠١٢)

میر ایوز و ،(٢٠١۶) وایلز اندرو ،(٢٠١۵) نیرنبرگ لوئیس و

.(٢٠١٧)
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دیگران و خود ذهن شناخت
کمانه پیام سید

تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ

حیوانات سایر مغز از بزرگ تر بدنشان، به نسبت انسان ها مغز اندازۀ
واقعیت، این تبیین برای پرطرفدار بسیار فرضیه های از یکی است.
بزرگ تر فرضیه، این براساس است. شده نامیده اجتماعی» مغز «فرضیۀ
برای پیچیده محاسباتی فرایندهای به نیاز معلول انسان ها مغز بودن
تکامل روند در انسان ها است. اجتماعی روابط تحلیل و تشکیل
و فهمیدن به نیاز بقا، برای و داده اند شکل را اجتماعی گروه های
اسناد فرایند تکاملی اهمیت همین دارند؛ یکدیگر رفتارهای پیش بینی
به دارند) باورهایی یا قصدها چه اینگه مثال) دیگران به ذهنی حاالت
مغز فرضیۀ صحت از صرف نظر است. شده منجر مغز شدن بزرگ تر
قادریم چگونه ما که پرداخته اند مسئله این به روان شناسان اجتماعی،
تعامالت جریان در چگونه کنیم؟ حاصل شناخت دیگران ذهن به نسبت
دارند؟ امیالی و ادراکات عواطف، چه دیگران بفهمیم می توانیم اجتماعی
ما که بوده اند روبه رو پرسش این با همواره نیز فیلسوفان این، بر عالوه
حاالت به نسبت طریقی چه از و داریم دسترسی خودمان ذهن به چگونه
حاالت شناخت در ما توانایی می کنیم؟ حاصل شناخت خودمان ذهنی
نوشته، این در است. شده نامیده «ذهن خوانی» دیگران، و خود ذهنی

کرد. خواهیم مرور را ذهن خوانی توانایی دربارۀ کلیاتی

روان شناسی به فلسفه از

به ما دسترسی نحوۀ که موافقیم ادعا این با شهودی طور به ما همۀ
ذهنی حاالت به ما دسترسی نحوۀ از متفاوت خودمان، ذهنی حاالت
به را خودمان ذهن ما می رسد نظر به امر بدو در حداقل است. دیگران
دیگران ذهن شناخت برای ولی می شناسیم، بی واسطه و مستقیم نحوی

ما، گاه آ ذهنی حاالت می رسد نظر به داریم. نیاز استنتاج و مشاهده به
نمی توانند ما، خود با مشابه طریقی از دیگران و هستند «خصوصی»
به خودم فقط باشم، داشته درد من اگر کنند. پیدا دسترسی آنها به
صرفاً دیگران و بود خواهم مطلع درد این از بی واسطه و مستقیم نحوی
می توانند من، غیرزبانی و زبانی رفتارهای از مشاهداتشان بر تکیه با
مهم مسائل از یکی دیگر» «اذهان مسئلۀ دارم. درد من که بدانند
اول دسترسی نحوۀ در عدم تقارن همین به نظر با که است فلسفه تاریخ
عنوان به دیگر، اذهان مسئلۀ است. آمده پدید شخص سوم و شخص
به می توانیم چگونه ما که است قرار این از معرفت شناختی، مسئله ای
معلوم کجا از دارند؟ «ذهن» دیگران که باشیم داشته باور موجه نحوی
ذهن مند موجوداتی عنوان به را آنها ما که دیگرانی رفتارهای ورای که
داشته وجود گاهی آ و ذهن مندی از سطحی می گیریم، نظر در گاه آ و

باشد؟

تحلیلی» «کارکردگرایی دیگر، اذهانِ مسئلۀ حل برای مانور یک
خودمان به را ذهنی حاالت ما که هنگامی دیدگاه، این براساس است.
یا «درد» مفهوم مانند ذهنی» حاالت «مفاهیم از می دهیم، اسناد
تحلیلی، کارکردگرایی دیدگاه براساس می کنیم. استفاده «باور» مفهوم
بین علّی روابط واسطۀ به ذهنی، حاالت از مفهوم یک معنای
معین ذهنی حاالت سایر و خروجی رفتارهای ورودی، محرک های
و مشاهده براساس ذهنی حاالت اسناد باشد، چنین اگر می شود.
فیلسوفانی چنانکه بود. خواهد موجه دیگران رفتارهای از استنتاج
فرض با کرده اند، بیان (٢٠١٨) چالمرز و (١٩٧٠) نیگل مانند
جدی مسئلۀ یک دیگر، اذهان مسئلۀ اساساً تحلیلی، کارکردگرایی
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کارکردی حاالتِ اسناد در جدی تفاوتی زیرا نمی شود، محسوب فلسفی
وجود دیگران به حاالت همین اسناد و (self-ascription) خود به

داشت. نخواهد

بین علّی روابط بیانگر ذهنی حاالت مفاهیم اگر دیگر، سوی از
که می شود نتیجه آنگاه باشند، ذهنی حاالت و رفتارها، محرک ها،
عامی» روان شناسی «نظریۀ یک واجد مفاهیم، این به مسلط اشخاص
نظریه این است. شده نامیده نیز ذهن» «نظریۀ که هستند ذهن دربارۀ
رفتارها محرک ها، بین علّی ارتباطات دربارۀ تعمیم ها از مجموعه ای از
فلسفۀ ادبیات از ذهن، نظریۀ ایدۀ است. شده تشکیل ذهنی حاالت و
قرار ذهن» نظریۀ «نظریۀ مبنای و کرده سرایت روان شناسی به ذهن
ـ محرک مشاهدۀ براساس ما ذهن، نظریۀ نظریۀ براساس است. گرفته
به را ذهنی حاالت ذهن، نظریۀ مبنای بر آنها از استنتاج و پاسخ ها
از برخی می کنیم. پیش بینی را رفتارهایشان و می دهیم اسناد دیگران
ذهنی حاالت از ما شناخت دربارۀ را نظریه همین فالسفه و روان شناسان
اول زمینه های در معرفتی تقارن عدم منکرِ و بسته اند کار به نیز خودمان
پژوهشگران این دید، خواهیم چنانکه شده اند. شخص سوم و شخص
و ذهن نظریۀ براساس نیز خودمان ذهن از ما شناخت که می کنند ادعا

می شود. حاصل استنتاج و مشاهده

است. ذهنی» شبیه سازی «نظریۀ ذهن، نظریۀ نظریۀ اصلی رقیب
به ذهنی حاالت اسناد و پیش بینی در ما شبیه سازی، نظریۀ براساس
بلکه نمی زنیم؛ استنتاج به دست نظریه یک بستن کار به با دیگران،
می کنیم. تبدیل هدف شخص ذهن از مشابه نمونه ای به را خودمان ذهن
شخص، یک امیال و باورها از شناختمان براساس بخواهیم اگر مثال
باورها این از مشابه نمونه هایی ابتدا کنیم، پیش بینی را وی تصمیم
«تخیل و وانمودی» «باور که می کنیم ایجاد خودمان در را امیال و
اولیۀ حاالتِ این که می کنیم معین سپس می شوند. نامیده وانمودی»
نهایت در و می شوند منجر تصمیمی چه به خودمان ذهن در وانمودی،
نظریۀ تحت بنابراین می دهیم. اسناد هدف شخص به را تصمیم این
یک پیش بینی برای ما ذهن، نظریۀ نظریۀ برخالف ذهنی، شبیه سازی
دارد «Tباور مانند فرابازنمودی مقدمات از مجموعه ای براساس تصمیم
حاالت بلکه نمی زنیم؛ استنتاج به دست «Q که دارد میل T» و «P که
تصمیم گیری مکانیسم ورودی Q و P محتوای با مرتبه اول وانمودیِ
شخص به را خروجی تصمیم و می گیرند قرار استنتاج) مکانیسم نه (و
نظریه دو این اصلی تفاوت های می کنیم. برون فکنی T یعنی هدف
بر مقدم حاالت نظریه، نظریۀ در الف) کرد: خالصه چنین می توان را
ولی هستند، مرتبه دوم و فرابازنمودی دیگران به ذهنی حاالت اسناد
در ب) هستند، مرتبه اول و وانمودی حاالت این شبیه سازی نظریۀ در
از همه دیگران به ذهنی حاالت اسناد بر مقدم حاالت نظریه نظریۀ

از می توانند حاالت این شبیه سازی نظریۀ در ولی هستند، باور نوع
نظریۀ در ج) باشند، امید و قصد میل، مانند دیگر گوناگون انواع
استدالل مکانیسم کارگیری به واسطۀ به الزاماً ذهنی حاالت اسناد نظریه،
نظریۀ در ولی می شود، انجام (factural reasoning) واقع به ناظر
ذهنی حاالت اسناد توانایی نظریه نظریۀ در د) نیست، چنین شبیه سازی
اسناد توانایی مستلزم ،(other-ascription (دیگراسناد، دیگران به
شبیه سازی نظریۀ طبق ولی نیست؛ (خوداسناد) خود به ذهنی حاالت

است. خوداسناد نوعی مستلزم دیگراسناد

یا است بی واسطه و مستقیم خودمان ذهن به ما دسترسی
تفسیری؟ و غیرمستقیم

بین رابطه ای چه که می پردازیم مسئله این به بیشتری تفصیل با اکنون
نظریه نظریۀ طرفدار محققان برخی دارد. وجود دیگراسناد و خوداسناد
نظریۀ اطالق طریق از نیز خودمان ذهن از ما شناخت که کرده اند استدالل
از نسخه مفصل ترین می شود. حاصل استنتاج و عامی روان شناسی
«نظریۀ که است شده معرفی (٢٠١١) کروترز پتر توسط دیدگاهی چنین
نام (interpretive sensory access) تفسیری» حسی دسترسی
خودمان گزاره ای گرایش های از ما شناخت نظریه، این براساس دارد.
که نیست بی واسطه و مستقیم شناخت یک باورها)، و امیال (مثل
باشد؛ شده حاصل درون نگری یا درونی حس به شبیه چیزی وسیلۀ به
به ناظر حسی ادراکات مانند حسی سرنخ های تفسیر طریق از ما بلکه
تصویری (تخیالت گوناگون مدالیتی های در حسی تخیالت و رفتارها
شناخت خودمان گزاره ای گرایش های به درونی) صحبت و حرکتی و

می کنیم. حاصل

ادعا این از حمایت در نظریه نظریۀ طرفداران استدالل های از یکی
نیست، بی واسطه و مستقیم خودمان ذهنی حاالت به ما دسترسی که
اگر است. مربوط ذهنی حاالت خوداسنادهای در فراگیر خطاهای به
انتظارِ نباید باشد، بی واسطه و مستقیم خودمان ذهن به ما دسترسی
دسترسی این اگر اما باشیم؛ داشته را معین الگوهای با فراگیر خطاهای
روی بیشتر خطاهایی چنین باشد، نظریه اطالق و استنتاج برمبنای
ویلسون و نیسبت توسط که مشهور بسیار آزمایش یک در داد. خواهند
از فروشگاه یک در باید مشارکت کنندگان است، شده انجام (١٩٧٧)
دسته چهار این می کردند. انتخاب را یکی جوراب، دسته چهار بین
با نداشتند. یکدیگر با تفاوتی هیچ و بودند شبیه هم به کامال جوراب
یک چرا که می شد پرسیده مشارکت کنندگان از که هنگامی این، وجود
ارجاع کیفیت مانند عواملی به آنها کرده اند، انتخاب را خاص جوراب
موقعیت موارد، اغلب در که دریافتند ویلسون و نیسبت می دادند.
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اکثر دقیق تر بیان به است؛ شده آنها انتخاب سبب جوراب ها مکانی
داشت، قرار راست سمت منتهی الیه در که دسته ای از مشارکت کنندگان
تاثیر متوجه مشارکت کنندگان از هیچ کدام بودند. کرده انتخاب جوراب
دربارۀ آنها از که هنگامی و نبودند خود انتخابِِ بر مکانی موقعیت
یک در می شدند. منکر کلی به را آن می شد سوال تأثیری چنین امکان
طراحی (١٩٨٠) پتی و ولز توسط که دیگر، مشهور آزمایشی پارادیم
هنگام سر افقی یا عمودی حرکاتِ که می شود داده نشان است، شده
اثرگذار محتوا آن با مخالفت یا موافقت میزان بر محتوا، یک شنیدن
به که است شده خواسته مشارکت کنندگان از آزمایش این در است.
گفته آنها به همچنین کنند. گوش هدست وسیلۀ به صوتی برنامۀ یک
است. هدست صدای کیفیت ارزیابی آزمایش، از هدف که است شده
محتوا، شنیدن هنگام که شد خواسته مشارکت کنندگان از گروه یک از
شد خواسته دیگر گروهی از و دهند تکان عمودی صورت به را خود سر
را خود سر که گروهی که داد نشان نتایج دهند. تکان افقی را سرشان
طور به را خود سر که گروهی از بیشتر می دادند، تکان عمودی طور به
از هیچ کدام اما کردند. موافقت اعالم محتوا با می دادند حرکت افقی
به مذکور، محتوای با خود مخالفت یا موافقت دالیل بیان در گروه ها این
آزمایش هایی چنین از تفسیر یک نمی دادند. ارجاع سرشان حرکت نحوۀ
جمله (از خودمان ذهنی حاالت به ما اولیه، شهود خالف بر که است این
از بلکه نداریم، درون نگرانه و مستقیم دسترسی رفتارهایمان) دالیل به
می دهیم. اسناد خودمان به را حاالتی چنین حسی شواهد تفسیر طریق
می کردند تفسیر چنین را خود رفتار مشارکت کنندگان اول، آزمایش در
دارد» بهتری کیفیت حتماً پس کرده ام، انتخاب را جوراب این «من که
سرم «من که است کار در تفسیری فرایند احتماال دوم آزمایش در و
چنین اگرچه موافقم». محتوا با پس می دادم، حرکت تأیید نشانۀ به را
ولی گیرند، قرار تردید مورد می توانند مذکور آزمایش های از تفسیرهایی
در اصلی روش که دارد وجود ادعا این نفع به گوناگونی استدالل های
چنین اگر است. استنتاج و تفسیر روش خود، به ذهنی حاالت اسناد
نظریۀ و تضعیف ذهنی شبیه سازی نظریۀ آنگاه باشد، درست ادعایی
نحوی به ما شبیه سازی نظریۀ براساس زیرا شد؛ خواهد تقویت نظریه
دسترسی شبیه سازی از ناشی وانمودی حاالتِ به غیراستنتاجی و مستقیم
را آنها دادیم، قرار درون نگری مورد را حاالت این اینکه از پس و داریم

می دهیم. اسناد دیگر اشخاص به برون فکنی طریق از

بر تکیه با (٢٠٠٣) استیچ و نیکولز مانند پژوهشگران، برخی
شناختی مکانیسم یک که کرده اند استدالل ادعا این علیه تجربی شواهد
از یکی دیگراسنادهاست. و خوداسنادها تشکیل مستول واحد،
اسناد در اسکیزوفرنیا بیماران ناتوانی به سو یک از آنها استدالل های
به مبتالیان ناتوانی به دیگر سوی از و خود، به ذهنی حاالت صحیح

اصلی ایدۀ می کند. اشاره دیگران به ذهنی حاالت صحیح اسناد در اُتیسم
اگر که است قرار این از دارد نام دوگانه» «افتراق که مذکور استدالل
آنگاه باشد، دیگراسناد و خوداسناد تشکیل مسئول یکسانی مکانیسم
به هم و خوداسناد در اختالل به هم باید مکانیسم این عملکرد در اختالل
نیست. چنین درواقع ولی بینجامد، ذهنی حاالت دیگراسناد در اختالل
مشکل دچار خود به ذهنی حاالت اسناد در اسکیزوفرنیا به مبتالیان
می شوند. فکر کاشت مانند هذیان هایی دچار سبب همین به و هستند
آنهاست ذهن در افکاری که دارند باور بیماران فکر، کاشت هذیان در
همچنین آنها دارد. تعلق دیگر اشخاصی به و نیست خودشان مال که
کاشته اند. ذهنشان در را مذکور افکار دیگر، اشخاص این که دارند باور
خوداسناد مسئول مکانیسم عملکر در اختالل از ناشی فکر کاشت اگر
باشد، یکسان دیگراسناد مسئول مکانیسم با مکانیسم این اگر و باشد،
نیز دیگران به ذهنی حاالت اسناد در اسکیزوفرنیا به مبتالیان باید آنگاه
مبتالیان چون که می کنند استدالل استیچ و نیکولز باشند. مشکل دچار
بنابراین ندارند، مشکل دیگر به ذهنی حاالت اسناد در اسکیزوفرنیا به
بر عالوه هستند. دیگراسناد و خوداسناد مسئول مستقلی مکانیسم های
نشان که می دهند ارجاع اُتیسم به مبتالیان دربارۀ شواهدی به آنها این،
با کاذب» باور «آزمون گذراندن در بیماری، این به مبتالیان می دهد
دچار افراد این در دیگراسناد مکانیسم نتیجه در و هستند مواجه مشکل
اختالل یا نقص بر دال عالمتی هیچ گونه افراد همین اما است. اختالل
فراحافظه» «آزمون گذراندن در و ندارند خود ذهنی حاالت شناخت در
که می گیرند نتیجه استیچ و نیکولز نمی دهند. نشان تفاوتی سالم افراد با
موفق دیگران به ذهنی حاالت اسناد تبیین در اگرچه ذهن نظریۀ نظریۀ
توضیح را خودمان ذهنی حاالت به ما دسترسی نمی تواند اما است،
براساس که می کنند دفاع درونی حس نظریۀ یک از نوعی به آنها دهد.
مکانیسم یک معلول خود، ذهنی حاالت به نسبت شناخت حصولِ آن
نظریه اطالقِ و تفسیر استنتاج، فرایند از آن عملکرد که است نظارتی

است. مستقل

ذهنی حاالت مستقیم ادارک شبیه سازی: نه و استنتاج نه

منشعب ترکیبی نظریات (و شبیه سازی نظریۀ و نظریه نظریۀ بر عالوه
کرده اند تالش ،(٢٠٠٨) گاالگر جمله از پژوهشگران، برخی آنها)، از
«ادراک مفهوم براساس را دیگران به ذهنی حاالت اسناد توانایی
شد، صحبت آنها دربارۀ که اصلی نظریۀ دو در دهند. توضیح مستقیم»
ادراک بر افزون مؤلفه ای دربردارندۀ دیگران به ذهنی حاالت اسناد فرایند
در و نظریه اطالق و استنتاج اضافی مؤلفۀ این نظریه، یک در است؛
تشابه وجه گاالگر است. برون فکنی و ذهنی شبیه سازی دیگر نظریه ای
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«پنهان» را ذهنی حاالت نظریه دو هر که می داند این در را نظریات این
که هنگامی نظریه ها این براساس می دانند. ادراک دسترس از دور و
اسناد می برد، لیوان سمتِ به را دستش که می بینم را شخصی من مثال
ادارک واسطۀ به صرفاً بخورد»، آب می خواهد «او که وی به قصد این
ادراک صرف نظریه ها، این براساس بنابراین نمی شود. ممکن حسی
اما نیست. کافی دیگران به ذهنی حاالت اسناد برای هیچگاه حسی
کردن متمایز برای حسی ادراک که همانگونه گاالگر، دیدگاه براساس
در می کند؛ کفایت بی جان موجودات از جاندار موجودات و اشخاص
کفایت نیز دیگران عواطف و قصدها تشخیص برای موارد از بسیاری
نیازی اجتماعی تعامالت بودن ممکن برای دیدگاه، این طبق می کند.
ذهن در را پنهانی حاالت شبیه سازی یا استنتاج طریق از که نیست
است الزم دیگری فهمیدن برای آنچه «هر بلکه دهیم، تشخیص دیگران
نتیجه در و دارد» وجود مشترکمان جهان در همچنین و وی اعمال در
نمی کنم، ادراک را دست حرکت فقط من بنابراین است. ادراک قابل
خوردن آب قصدِ و کرده درک معنادار حرکتی عنوان به را حرکت این بلکه
اصلی نظریۀ دو به نسبت دیدگاه، این می کنم. ادراک آن ضمن در نیز را
وجود این با می شوند؛ محسوب فلسفی تر دیدگاهی ذهن خوانی زمینۀ در
یافته های مشخصاً و تجربی یافته های از تفسیری است کرده تالش گاالگر
حمایت وی فلسفی دیدگاه از نوعی به که دهد دست به رشد به مربوط
«عصب های به مربوط مباحث است کوشیده وی دیگر سوی از کنند.
از کند. حمایت خود دیدگاه از که کند بازتفسیر نحوی به را آینه ای»
برای شاهدی عنوان به معموال آینه ای عصب های به مربوط یافته های
است داده نشان اولیه مطالعات می شود. استفاده شبیه سازی نظریۀ
شخصی دستِ در هدفمند حرکتی مشاهدۀ هنگام که عصب هایی که
همان انجام هنگام که هستند عصب هایی همان می شوند، فعال دیگر
وجود از بعدی مطالعات می شوند. فعال خودمان دست توسط حرکت
حس همچنین و پا، و دهان حرکات مورد در آینه ای عصبی ساختارهای
معینی بخش لمس هنگام که عصب هایی برداشت. پرده درد و المسه
مشاهدۀ هنگام که هستند عصب هایی همان می شوند، فعال بدنمان از
پژوهشگران هستند. فعال دیگری بدن در قسمت همان شدن لمس
فعال که می کنند ادعا (٢٠٠۶) گلدمن مانند شبیه سازی نظریۀ طرفدار
شبیه سازی عصبی تحقق جز چیزی واقع در آینه ای عصب های شدن
بخشی عنوان به را آینه ای عصبی ساختارهای گاالگر اما نیست؛ ذهنی
نظر از می کند. توصیف مستقیم» بین االذهانی «ادراک عصبی تحقق از
نیست، محیط از اطالعات دریافت منفعالنۀ فرایند حسی ادراک وی

عنوان به را آینه ای عصب های فعالیت های و است فعاالنه فرایندی بلکه
می کند. بازتفسیر مدعا این بر شاهدی

دربارۀ رویکردها مهم ترین به خالصه بسیار طور به کوتاه نوشتۀ این در
یکی پرداختیم. دیگران و خود ذهن به نسبت شناخت حصول چگونگی
بین رشته ای ماهیت ذهن خوانی توانایی مورد در بحث جذابیت وجوه از
مستلزم تحقیقاتی زمینۀ این در فعالیت است؛ زمینه این در پژوهش ها
تجربی آزمایش های و داده ها به بیشتری توجه فیلسوفان که است این
فلسفی روش های و مفاهیم از نیز تجربی دانشمندان و باشند داشته

بگیرند. کمک نتایج تفسیر و طراحی برای
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١٣٩٧ بهـــار

رویـــدادهـا

• شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه خطیبی، سارا

Constraining the monochromatic gamma-rays from
dark matter annihilation by LHC.

، پژوهشگاه قائم مقامی، مجدزاده محمد

Complexity growth in anisotropic Einstein-axion-
dilaton gravity.

، پژوهشگاه گل، قهرمانی مریم

Design and fabrication of a 2-D multi-wire pro-
portional counter for soft X-ray energy and spatial
resolution measurement.

شریف، صنعتی دانشگاه حسن شاهی، محمدحسن

LYSO-based precision timing detectors.

، پژوهشگاه اسماعیلی، عرفان

Asymptotic symmetries in p-form theories.

نظری هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه مظفر، محمدی محمدرضا

Aspects of entanglement in Lifshitz-type QFTs.

تجربی مباحث در مجله کلوب •

، پژوهشگاه نجف آبادی، محمدی مجتبی

First observation of same-sign W-boson production
associated with two jets at the LHC.

، پژوهشگاه چنارانی، شیرین

Evidence for associated production of a Higgs bo-
son with a top quark pair in final states with elec-
trons, muons, and hadronically decaying? leptons
at √s = 13TeV

، پژوهشگاه اعتصامی، سیدمحسن

Search for standard model production of four top
quarks.

ذرات پدیده شناسی در مجله کلوب •

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه مهراب پور، هادی

Principal component analysis of flow harmonics.

، پژوهشگاه تقی نواز، فرید

Azimuthal anisotropy at high momentum from
purely non-hydrodynamic transport.

، پژوهشگاه نشاط پور، سیاوش

Footprints of leptoquarks: from RK to K.

، پژوهشگاه اسکندری، اسماعیل

Machine learning meets dark matter.
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، پژوهشگاه تیزچنگ، صدیقه

Vector-like quarks coupling discrimination at the
LHC and future hadron colliders.

، پژوهشگاه الهی، فاطمه

Dynamic freeze-in: Impact of thermal masses and
cosmological phase transitions on dark matter pro-
duction.

• ریاضیات پژوهشکدۀ •

تک سخنرانی •

انگلستان، لندن، دانشگاه هاجز، ویلفرید

Limits to set-theoretic definability of constructions.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه نهندی، زارع رشید

Simon’s conjecture on extendability shellable sim-
plicial complexes and chordality of clutters.

ماهانه عمومی سخنرانی •

، آمریکا شیکاگو، کالج کلگری، دنی

Ziggurats and rotation numbers.

، فرانسه لیون، سوپریور نورمال اکول جیس، اتین

Traffic jams: A mathematical problem?

حسابی هندسۀ در بلندمدت آموزشی دورۀ •

، پژوهشگاه ، هدایت زاده محمدهادی

A reading course in arithmetic geometry.

آموزشی دورۀ •

، پژوهشگاه محسنی پور، شهرام

Model theory of p-adic analytic structures.

ملکی مهرداد دکتری رسالۀ از دفاع جلسۀ •

انگلستان)، لندن، کالج (امپریال عدالت عباس راهنما: استادان

(پژوهشگاه) پورمهدیان مسعود

منطقی». فرم در «مشتق رساله: عنوان

معاصر ریاضیات همایش نهمین •

، فرانسه لیون، سوپریور نورمال اکول جیس، اتین

The topology of singular points of real analytic
curves.

معاصر ریاضیات همایش هشتمین •

، آمریکا شیکاگو، کالج کلگری، دنی

Surfaces and stable norms.

محاسبه و ترکیبیات گروه هفتگی سمینار •

شریف، صنعتی دانشگاه مصاحب، رفیعه

A linear algebraic approach to Sudokus.

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

Construction of full-diversity lattices for black-
fading channels.

، کانادا نیوفاوندلند، مموریـال دانشگاه یوسفی، حمید

Searching on encrypted databases: Deterministic
vs. probabilistic encryptions.

، شیراز دانشگاه و پژوهشگاه عبودی، محمدرضا

On eigenvalues and spectral radius of graphs.

شریف، صنعتی دانشگاه شریف نسب، ارسالن

Learning high-dimensional distributions that have
a low-dimensional structure.

شریف، صنعتی دانشگاه خزایی، شهرام

On secret sharing schemes.

، پژوهشگاه احمدی، عمران

Super-singular isogeny based Diffie-Hellman.

، شاهرود صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه علیشاهی، میثم

Extremal G-free induced subgraphs of Kneser
graphs.
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آن کاربردهای و عملگرها جبر هفتگی سمینار •
سی استار جبرهای دسته بندی

بحث با ٩۶ زمستان از آن کاربردهای و عملگرها جبر درس های سلسله
دانش های پژوهشگاه ریاضیات پژوهشکدۀ در عملگرها جبر دسته بندی
فشرده طور به زیر کتاب از بخش هایی دوره این در شد. دنبال بنیادی

می شود. بررسی

Huaxin Lin, An Introduction to the Classification
of Amenable C*-Algebras, World Scientific, Singa-
pore 2001; Providence 2008.

، پژوهشگاه فروغ، مرضیه

یک. حداکثر اثری رتبۀ

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه مرادی، مهدی

یکانی گروه و جبرها ـ AT –

صفر حقیقی رتبۀ با جبرها ـ AT –

، پژوهشگاه و امیرکبیر دانشگاه شیرین کالم، احمد

جبرها ـ AT دسته بندی

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه جمالی، سعید

جبرها ـ AT پایاهای

ریاضی منطق هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه گلشنی، محمد

– Some Ramsey properties of Cohen and random
reals.

– Fraisse limit via forcing.

، پژوهشگاه ، ذوقی فرد ریحانه

Model theory of modal probability logic.

مدرس، تربیت دانشگاه بهرامی، سعیده

On self-embeddings of models of arithmetics and
their fixed points.

توپولوژی و هندسه هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه آالدپوش، طاهره

On the postulation of scheme theoretic unions of
linear subspaces of projective space.

مدرس، تربیت دانشگاه ونائی، محمدجواد

Cohomogeneity one manifolds.

اصفهان، صنعتی دانشگاه کوشش، محمدرضا

Connectifying a topological space by adding one
point.

ترکیبیاتی جابه جایی جبر هفتگی جلسات •

هئیت اعضای منظم گردهمایی جهت بستری آوردن فراهم منظور به
جبر تحقیقاتی شان زمینۀ که دانشجویانی و محققان، دانشگاه ها، علمی
٩۶ آبان از زمینه این در هفتگی جلسات است، ترکیبیاتی جابه جایی

کتاب کامل مرور جلسات این اصلی موضوع است. شده شروع

Ezra Miller and Bernd Sturmfels, Combi-
natorial Commutative Algebra, New York, USA,
Springer, 2005.

علمی هیئت اعضای از یکی توسط کتاب این از بخش هر است.
می شود. تدریس جلسات این در شرکت کننده

مدرسان

، پژوهشگاه بیدگلی، مینا

The Eliahou-Kervaire resolution.

، پژوهشگاه و خوارزمی دانشگاه جعفری، راحله

Lex-segment ideals.

، پژوهشگاه ملکی، آهنگری رسول

Monomial ideals in two variables.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه مدنی، سعیدی سارا

The Buchberger graph.

• اصفهان شعبۀ ـ ریاضیات پژوهشکدۀ •

عمومی سخنرانی  •

، پژوهشگاه عسگری، رضا

Condensed matter science: Advanced two-and
three-dimensional crystalline materials.
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منطق گروه هفتگی سمینار •

اصفهان، دانشگاه حسینی، حاج مرتضی

Two non-classical logic systems (A new outlook on
elements of logic).

اصفهان، دانشگاه کالنتری، علی سید

In what sense logic guides reasoning: Mac Falange
on the normativity of logic.

هارمونیک آنالیز هفتگی سمینار •

اصفهان، صنعتی دانشگاه منجگانی، محمود سید

Some formulations of classical inequalities for op-
erators.

، پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه عبدالهی، علیرضا

The zero divisor conjecture for L∞(G) of discrete
groups.

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه رستمی، مهدی

Convolutions on hare group tensor products of
Fourier algebras.

اصفهان، صنعتی دانشگاه ، جهان دیده محمدتقی

The beauty of harmonic analysis through the con-
struction of music and PDEs.

، پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه هرندی، امینی علیرضا

Fixed point theory of spaces related to topological
groups.

ترکیبیات مجاری ـ ایرانی کارگاه •

Iranian-Hungarian Work-) ترکیبیات مجاری ـ ایرانی کارگاه
دانشگاه پژوهشگاه، همکاری با (shop on Combinatorics
روز های در مجارستان رنی آلفرد تحقیقاتی مؤسسۀ و اصفهان، صنعتی
مؤسسۀ شد. برگزار اصفهان صنعتی دانشگاه در اردیبهشت ٢۴ تا ٢٢
گراف نظریۀ زمینۀ در دنیا تحقیقاتی مؤسسۀ مهمترین بی شک رنی آلفرد
و خارجی اول طراز سخنران شش کارگاه این در است. ترکیبیات و
با که داشتند سخنرانی مدعو صورت به داخلی برجستۀ سخنران پنج
به کارگاه هایی چنین می رود امید شد. روبه رو خوبی بسیار استقبال

ترکیبیات و گراف شاخۀ در تحقیقاتی ـ علمی روابط تحکیم و توسعه
بینجامد. کشور دو بین

غالمرضا ، کاتونا گیوال از متشکل کارگاه اجرایی کمیتۀ پایان، در
در کارگاه همین از دوره دومین که کردند توافق داودی اکبر و امیدی،

شود. برگزار ٢٠٢٠ سال در و مجارستان رنی آلفرد مؤسسۀ

برگزارکنندگان

پژوهشگاه و اصفهان صنعتی دانشگاه امیدی، غالمرضا
پژوهشگاه داودی، اکبر

مجارستان رنی، آلفرد ریاضیات مؤسسۀ ، کاتونا گیوال

سخنرانی ها

مجارستان، رنی، آلفرد ریاضیات مؤسسۀ شیمونویتس، میکیلوش

– Introduction to extremal graph theory (I).

– Regularity lemma and its applications (II).

– Stability methods and the regularity method in
extremal graph theory (III).

مجارستان، رنی، آلفرد ریاضیات مؤسسۀ ، کاتونا گیوال

– The forbidden pose problem (I).

– Open problems session (II).

مجارستان، رنی، آلفرد ریاضیات مؤسسۀ شالی، آتیال

Forbidden configurations.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه ذاکر، منوچهر

On spread of influence in graphs and networks: A
partial survey and some questions.

مجارستان، رنی، آلفرد ریاضیات مؤسسۀ ویزر، مته

Generalized Turin problems.

مجارستان، رنی، آلفرد ریاضیات مؤسسۀ روسینکو، میکیلوش

– Uniform hypergraphs containing no grids (I).

– Some Ramsey type results (II).

مجارستان، رنی، آلفرد ریاضیات مؤسسۀ گربنر، دنیل

Smart elements in combinatorial group testing
problems.
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، پژوهشگاه رضایی، طائفه بهروز

Bipartite graph bootstrap percolation.

، پژوهشگاه حاتمی، امید

Applications of non-abelian Fourier analysis in
combinatorics.

تهران، دانشگاه خرقانی، نرگس

On [1, k]-domination number of graphs.

• زیستی علوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، هلند خرونینگن، دانشگاه واعظ، احمد

Bioinformatics of genomic association mapping.

تهران، دانشگاه مظفری، میالد

شبکه های در تقویتی یادگیری از استفاده با اشیاء سریع طبقه بندی
ضربه ای. عصبی

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه ، خدابنده فاطمه

A quantitative approach to structure, energy and
dynamics of dinucleosome.

جدید نسل توالی یابی کارگاه •

کالن  داده ها از استفاده و تحلیل، جمع آوری، توانایی امروز، دنیای در
داده های کالن داده ها، انواع از یکی است. برخوردار زیادی اهمیت از
جدید نسل توالی یابی فناوری بر تکیه با عمدتاً که است ژنومیکی
توالی یابی، روش های مداوم پیشرفت با می شوند. تولید (NGS)
اغلب و می شود تولید زیاد سرعت با داده ها این از وسیعی حجم هم اکنون
چشمگیری تأثیرات داده ها این از استفاده و تحلیل معتقدند پژوهشگران
وسیعی کاربردهای NGS داده های داشت. خواهد بشر زندگی بر
دانشگاهی پژوهشگران از داده ها، این تحلیل نهایی کاربران و دارند
شرکت های دارویی، شرکت های کلینیک ها، بیمارستان ها، بالینی، تا
سال های طی می گیرد. بر در را ... و کشاورزی، صنایع بیوتکنولوژی،
توانمندی توسعۀ برای فراوانی سرمایه گذاری مختلف کشورهای اخیر،
دو کارگاه زمینه، این در بحث برای داده اند. انجام داده ها این تحلیل
زیستی علوم پژوهشکدۀ در NGS داده های آنالیز عنوان تحت  روزه ای

شد. برگزار پژوهشگاه

توسط ١٣٩٧ سال ماه اردیبهشت ١٧ و ١۶ روزهای در کارگاه این
شامل اصلی بخش ۵ در بلژیک لوون دانشگاه از دوانی اردشیر امین
معرفی ورودی، فایل های مورد در اطالعات لینوکس، اولیۀ مفاهیم
دستورات از استفاده ،NGS داده های یادگیری برای مناسب ابزارهای

شد. برگزار نتایج تفسیر و NGS داده های آنالیز برای مناسب

دانشجویانی و محققان، استادان، شامل نفر ٣٠ کارگاه این در
استادان از آنها بیشتر که داشتند شرکت شیراز و اصفهان تهران، از
با محققانی ولی بودند. بیوانفورماتیک دکتری و پزشکی رشته های

داشتند. حضور کارگاه این در نیز ژنتیک و آمار زمینۀ

• شناختی علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشی سمینار •

انگلستان، لندن، کالج یونیورسیتی ، ساده صدرا

Modelling mouse primary visual cortex.

، پژوهشگاه رادمان، نرگس

Bilingual language processing.

تهران، دانشگاه مرادی، هادی

Intelligent methods in autism screening and reha-
bilitation.

تهران، دانشگاه اقوامی، سارا سیده

Dendritic integration and coincidence detection.

، پژوهشگاه منصوری، رضا

Reductionism and emergentism in science.

آموزشی کارگاه •

، پژوهشگاه فضلعلی، زینب

صحرایی. موش الکتروفیزیولوژی عملی کارگاه

• کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ •

تک  سخنرانی •

طباطبایی، عالمۀ دانشگاه عسگری، محسن

Bank data analyzing.
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بهشتی، شهید دانشگاه صدر، وفایی علیرضا

Cosmic flavored date science.

شریف، صنعتی دانشگاه سلیمانی، مهدیه

Generative adversarial network.

لندن، کالج امپریال اصل، آخوندی حجت

The emerging field of signal processing of graphs.

تهران، دانشگاه ترابی، روزبه

Schema on read vs schema on write.

صنعت، و علم دانشگاه فاضلی، مهدی

Design of efficient logic circuits using magnetic
tunnel junction cells (MTJs).

• نانو علوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، آمریکا کلمبیا، دانشگاه جدیدی، مهدی

Optical studies of Dirac materials.

عمومی سمینار •

شریف، صنعتی دانشکدۀ رئیسی، صادق

Optomechanical arrays for quantum simulation of
non-equilibrium dynamics.

تخصصی سمینار •

، پژوهشگاه قوامی، بدیع

The Bethe-Salpeter equation in chemistry: Rela-
tions with TD-DFT, applications and challenges.

• تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ •

سخنرانی  ها •

شریف، صنعتی دانشگاه شهشهانی، سیاوش

ریاضی ورزی. فلسفۀ و ریاضیات فلسفۀ

، آمریکا پرینستون، دانشگاه فتح اللهی، علیرضا

فی نفسه. امکان مورد در الیب نیتس

، آمریکا شیکاگو، در ایلینوی دانشگاه المطهری، مهراد

این همانی. چالش های دربارۀ تأمالتی

بین المللی کنفرانس •

همکاری با بنیادی دانش های پژوهشگاه تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ
تا ۵) ١٣٩٧ اردیبهشت ١٧ تا ١۵ روزهای در فرانسه نیکو ژان مؤسسۀ
و ارجاع، مفرد، «اندیشۀ عنوان با را سه روزه ای کنفرانس (٢٠١٨ مه ٧
و محققان آشنایی کنفرانس این برگزاري از هدف کرد. برگزار ارتباط»
مؤسسات در انجام حال در پژوهش های با ایران در فلسفه دانشجویان
محققان میان بین المللی همکاری های گسترش جهان، اول سطح فلسفی
تحقیقات انجام برای زمینه سازی همچنین و جهان و ایران در فلسفه
سخنران ۵ مجموع در کنفرانس این در بود. فلسفه حوزۀ در مشترک

داشتند. شرکت ایرانی سخنران ٣ همراه به آمریکا و اروپا از خارجی

سخنرانی ها

، آمریکا شیکاگو، در ایلینوی دانشگاه المطهری، مهراد

That there maybe — just maybe — a language of
thought (so far as concerns folk psychology).

، فرانسه نیکو، ژان مؤسسۀ دینانی، ابراهیمی مریم

The truth norm for assertion: Definitional or in-
dividuative?

، فرانسه نیکو، ژان مؤسسۀ رکاناتی، فرانسواز

– Three kinds of act.

– Transparent coreference.

اتریش، گراتس، دانشگاه اونوفری، آندرآ

Communication and descriptive information.

، اسپانیا بارسلون، دانشگاه والنته، ماتئوس

Relational theories of thought and comunication.

، پژوهشگاه موسویان، نصراله سید

Nonexistence and no-reference.

، پژوهشگاه وحید، حمید

Singular thought: Acquaintance and the basing re-
quirements.
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، پژوهشگاه طیبی، ساجد

Indexical communication: A fregean account.

و تاریخی چشم اندازهای اسالمی: فلسفۀ و منطق کارگاه دومین •
معاصر

کارگاه دومین بنیادی دانش های پژوهشگاه تحلیلی فلسفۀ پژوهشكدۀ
تاریخ در را معاصر» و تاریخی چشم اندازهای اسالمی: فلسفۀ و «منطق
پژوهشگران از نفر چهار كارگاه، این در کرد. برگزار ١٣٩٧ خرداد ٢٢

كردند. ایراد را زیر سخنرانی های خارجی و داخلی

سخنرانی ها

انگلستان، لندن، مری کویین دانشگاه هاجز، ویلفرید

Ibn Sina’s advances in hypothetical logic.

، فلسفه و حکمت پژوهشی مؤسسۀ فالحی، اسد

FĀRĀBĪ and Avicenna on contraposition.

دانشگاه و پژوهشگاه ، اردشیر محمد و موسویان نصراله سید
شریف، صنعتی

Avicenna on the primary propositions.

• فیزیک پژوهشکدۀ •

آماری فیزیک و چگال مادۀ هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه خیرآبادی، نرجس

Magnetic quantum ratchet effect in bilayer
graphene.

شریف، صنعتی دانشگاه خواصی، امین

Graphene plasmonics.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه قاسمی، علیرضا

Can novel crystal structures be predicted using ma-
chine learning potentials?

باال انرژی های هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه اسمعیلی، عرفان

Asymptotic symmetries in p-form theories.

تهران، دانشگاه طالبیان، علیرضا

δM formalism and its application.

لهستان، یاگلونیان، دانشگاه اوسوریو، ولیز آلوارو

Entanglement, anomalies and helical motions

، پژوهشگاه ، حسین زاده وحید

Asymptotic symmetries and soft charges in electro-
magnetism.

بهشتی، شهید دانشگاه وفایی، علیرضا

Cosmology in the BIG data era.

، آمریکا هاروارد، دانشگاه استرومینگر، اندرو

Memory, symmetries and soft theorems.
ویدئویی) (پخش

، پژوهشگاه شیخ جباری، محمدمهدی

Near horizon soft hairs and black hole micro states.

عمومی هفتگی سمینار •

انگلستان، دورام، دانشگاه ، بزرگ نیا نسیم

Searching for dark matter: From simulations to
detection.

، آمریکا استانفورد، دانشگاه واعظی، ابوالحسن

Local temperature ansatz: A novel quantum entan-
glement based approach for solving strongly corre-
lated systems.

ریسمان نظریۀ در اخیر تحوالت کارگاه •

در مرتبط» موضوعات و ریسمان نظریۀ در اخیر تحوالت «کارگاه
پردیس ــ پژوهشگاه همایش های سالن در اردیبهشت ٢١ تا ١٧ روزهای

شد. برگزار فرمانیه

آخرین سخنرانان و مدعوین بین المللی، تخصصی کارگاه این در
کردند. ارائه همایش موضوع حوزۀ در را خود پژوهشی دستاوردهای
بحث فرصت افراد به که بود شده تنظیم گونه ای به نیز کارگاه برنامۀ
سخنرانان می داد. را خود پژوهشی کار موضوعات در نظر تبادل و جدی

بودند. مختلف کشورهای از اصلی

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

می شوند. مطالعه

مدعو / اصلی سخنران هشت با روز چهار مدت به همایش این
٣٠دقیقه ای سمینار پنج و ۴۵دقیقه ای سخنرانی هشت یک ساعته،
پذیرایی و استراحت فرصت در صبح سخنرانی های بین شد. برگزار
کافی فضای و فرصت سمینارها اتمام از بعد بعدازظهرها همچنین و
شده گرفته نظر در پژوهشی کارهای دربارۀ مباحثه و صحبت برای
کارهای در مباحثات این نمود شاهد نزدیک آینده در که امیدواریم بود.
٣٠دقیقه ای سخنرانی های در همچنین باشیم. شرکت کنندگان پژوهشی
پسادکتری) و فارغ التحصیل تازه یا و دکتری آخر (سال جوانتر محققان
نقدهای و بازخوردها معرض در را خود پژوهشی نتایج که داشتند فرصت
نمایند. کسب تجربه خود پژوهشی کارهای برای و دهند قرار شنوندگان

محمدمهدی از بودند عبارت همایش این علمی کمیتۀ اعضای
علی ، حاجیان کمال ، علیشاهیها محسن کمیته)، (دبیر شیخ جباری
اول مورد دو جز به ؛ صادقیان سعیده و ، افشار حمیدرضا ، سراج
اعضای بعدی نفر چهار هستند فیزیک پژوهشکدۀ رسمی استاد که
همایش این اجرایی کمیتۀ می باشند. فیزیک پژوهشکدۀ پسادکتری

بودند. فیزیک پژوهشکدۀ اداری بخش اعضای هم

نفر ١٨ که داشتند شرکت همایش این در نفر ١١۴ مجموع در
از شرکت کنندگان تمامی بودند. ایرانی نفر ٩۶ و کشور از خارج از
خارج و داخل دکتری دانشجویان یا و دانشگاه ها علمی هیئت اعضای
در کارگاه این سخنرانی ها سطح و شرکت کنندگان تعداد نظر از بودند.
می گیرد. قرار بین المللی مشابه همایش های میان در خوبی بسیار رتبۀ
همایش وبگاه روی و شده ضبط همگی همایش این سخنرانی های
خارج و داخل در عالقه مندان تمامی دسترس در و شده اند بارگذاری

دارند. قرار

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

http://physics.ipm.ac.ir/conferences/stringtheory3/

participants.pdf

سخنرانی ها

، هند علوم، هندی انستیتوی ، وایدیا ساچین

New results from SU(2) and SU(3) gauge matrix
models.

جنوبی، کرۀ پایه، علوم انستیتوی بنیتو، دیاز پابلو

Tensor and matrix models romance.

، ترکیه خاورمیانه، صنعتی دانشگاه تکین، بایرام

Linearization instability in nonlinear theories.

، پژوهشگاه سلطان پناهی، حسام

Dynamics of first order phase transition within
holography.

، ترکیه بوغازیچی، دانشگاه پتری، نیکولو

Surface defects in massive IIA.

آلمان، هانوفر، الیب نیتس دانشگاه لختنفلد، اوالف

Rational Maxwell knots via de Sitter space.

، کانادا پریمتر، انستیتو گیلر، مارک

Edge modes, boundary dynamics, and entangle-
ment entropy.

، ایتالیا نظری، فیزیک بین المللی مرکز میربابایی، مهرداد

Asymptotic fragility, near AdS2 holography and
T Tbar

بلژیک، بروکسل، آزاد دانشگاه مربیس، ووت

Supersymmetric GCA2/BMS3 blocks.

، پژوهشگاه حاجیان، کمال

Cosmological constant is a conserved charge.

، ترکیه بوغازیچی، دانشگاه بلیکن، دِن ون

Plat du jour.

، ایتالیا میالن، دانشگاه توماسیللو، الساندرو

A massive class of N = 2 AdS4 IIA solutions.

، پژوهشگاه ، حسین زاده وحید

Soft charges and electric-magnetic duality.

، پژوهشگاه اسماعیلی، عرفان

Asymptotic symmetries in p-form theories.

، فرانسه لیون، دانشگاه سورز، برتران،

The action principle and the supersymmetrisation
of Chern-Simons terms in eleven-dimensional su-
pergravity.
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اتریش، وین، صنعتی دانشگاه گونزالس، هرنان

Boundary dynamics of two-dimensional dilaton
gravity models.

اتریش، وین، صنعتی دانشگاه گرومیلر، دنیل

Soft hair on black hole and cosmological horizons
in any dimension.

، پژوهشگاه فرجی، امین

Holographic aspects of boundary conformal field
theories.

، ترکیه بوغازیچی، دانشگاه داندار، فورکان

Gravitational collapse of thin shell of dust in shape
dynamics.

، پژوهشگاه مظفر، محمدی محمدرضا

Entanglement evolution after a quantum quench in
Lifshitz harmonic models.

فیزیک بهارۀ کنفرانس بیست وپنجمین •

است پژوهشگاه برنامه های پرسابقه ترین از یکی فیزیک بهارۀ کنفرانس
کنفرانس، این هدف های از یکی است. شده اجرا مستمر طور به که
علوم موضوعات در اصلی فعالیت های با ایرانی محققان نمودن آشنا

است. کشور در فعال محققان شناخت دیگر، هدف و فیزیکی،

خرداد ٣١ و ٣٠ روزهای در فیزیک بهارۀ کنفرانس بیست وپنجمین
ذرات نانو، علوم پژوهشکده های همکاری با و فیزیک پژوهشکدۀ توسط
شد. برگزار فرمانیه ساختمان کنفرانس سالن در نجوم و شتابگرها، و
داشتند. حضور مدعو سخنران ١٢ و شرکت کننده ١١٧ همایش این در
و شفاهی صورت به را خود مقالۀ شرکت کنندگان از نفر ١٠ همچنین

کردند. ارائه پوستر صورت به نفر ٢١

یا کشور دانشگاه های علمی هیئت اعضای شرکت کنندگان اکثر
کشور داخل پژوهشی ـ آموزشی مراکز و دانشگاه ها دکتری دانشجویان
فراهم شده فرصت های و سخنرانی ها از توجهی شایان استقبال که بودند

دادند. نشان سخنرانان با کفت وگو و بحث جهت

مراسم قبل، سال های روال طبق کنفرانس، این نخست روز در
شد. برگزار نیز علیمحمدی جایزۀ اهدای

علیشاهیها، محسن عسگری، رضا از متشکل کنفرانس علمی کمیتۀ
قرار حبیب گرجی، محمدعلی قوامی، بدیع اصالنی نژاد، مرتضی
علی و نشاط پور، سیاوش مظفر، محمدی محمدرضا خسروشاهی،

سراجبود.

برعهدۀ دوره ای صورت به کنفرانس این برگزاری که آنجا از
مجری نجوم پژوهشکدۀ است، پژوهشگاه فیزیکی علوم پژوهشکده های

بود. خواهد ١٣٩٨ سال در کنفرانس برگزاری

سخنرانی ها

شریف، صنعتی دانشگاه اجتهادی، محمدرضا

Virtual cell model.

بهشتی، شهید دانشگاه صادقی، علی

Precise tuning of inter-dot tunnelling in a two-
dimensional array of quantum-dots.

، پژوهشگاه دبیریان، علی

High efficiency silicon and perovskite-silicon solar
cells for electricity generation.

شریف، صنعتی دانشگاه اسفندیار، علی

انگسترومی. کانال های در دوبعدی سیاالت متفاوت فیزیک

تهران، دانشگاه قاسمی، فواد

.(TiS3) تیتانیوم سولفید نانونوارهای پایۀ بر آشکارساز

شریف، صنعتی دانشگاه حسنی، مجید

کوانتومی. فیشر اطالعات پیوستگی

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه ثبوتی، یوسف

An oscillator-representation of elementary parti-
cles.

، پژوهشگاه اعتصامی، محسن سید

First evidence for SM ”top+photon” production.

اراک، دانشگاه خلخالی، لیال

شبه اسکالر واسطۀ با فرمیونی تاریک مادۀ مدل قیدهایMono-Zروی
.LHC در

، جهرم دانشگاه علمائی، علیرضا

Rare radiative decays of vector and axial-vector Bc
mesons to (Ds, D*s, Ds1) final states.

آذربایجان، مدنی شهید دانشگاه سفید، مهدی

Jacobi-Lie symmetry in H4WZW model.

، پژوهشگاه قائم مقامی، محمد

دیالتون. ـ اکسیون ـ اینشتین ناهمسانگرد گرانش در پیچیدگی رشد نرخ
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، پژوهشگاه حاجیان، کمال

Cosmological constant is a conserved charge.

شریف، صنعتی دانشگاه کریمی پور، وحید

Quantum simulation.

، پژوهشگاه فیروزجاهی، حسن

Inflation and primordial universe.

، پژوهشگاه شیخ نظامی، سمیه

MHD simulations of jet-disk structure at different
astrophysical objects.

، پژوهشگاه رئوف، مجتبی

Physical impact of super massive black holes in the
formation and evolution of galaxies.

اصفهان، صنعتی دانشگاه شیرزاد، احمد

قیدی. ساختارهای در دوشاخگی پدیدۀ

، سینا بوعلی دانشگاه کمالی، وحید

هیگز. پتانسیل از برگرفته حرارتی تورم بررسی

هندوستان، حیدرآباد، دانشگاه غیور، باسم

برای Adv.LIGO آشکارساز اخیر مشاهدات روی بر بیشتر تحلیل
.GW150914 سیاه چالۀ جفت

، پژوهشگاه ناصح، علی

Entanglement renormalization group.

، پژوهشگاه ، نجفی زاده مجتبی

Interaction of continuous spin particle (CSP) with
matter.

• نجوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، بیرجند دانشگاه یوسفی، کاظم

Study of scalar cosmological perturbation in a non-
local gravity model.

آلمان، بن، دانشگاه حاج کریمی، فضل اله

Dark matter production in an early matter domi-
nated era.

، پژوهشگاه واوسری، فتحی حسن

Damped Lyman-alpha absorption (DLA) systems
as tracers of infalling gas.

، پژوهشگاه جزایری، صدرا

Adiabatic modes in cosmology.

، فرانسه پاریس، رصدخانه رحمانی، هادی

CGM studies using QSO-galaxy pairs.

، الزهرا دانشگاه میرترابی، محمدتقی

Stellar evolution in chameleon modified gravity.

، پژوهشگاه آشوریون، امجد

Extended effective field theory of inflation.

• ایران نور چشمۀ طرح •

(Dieter Einfeld) آینفلد دیتر ماه اردیبهشت ٢٠ تا ١٨ روزهای در •
(Lothar Schulz) شولز لوتار و فرانسه ESRF سنکروترون مشاور
از سوئیس (Paul Scherrer Institute) PSI در خالء سرگروه
خالء گروه با تخصصی نشست های در و کردند بازدید ایران نور چشمۀ
بررسی و بحث مورد را ایران نور چشمۀ انبارش حلقۀ طراحی های آخرین

شد. برگزار جلساتی نیز طرح دیگر فنی گروه های با دادند. قرار

محمدعلی و سلیمی احسان ماه اردبیهشت ٢١ تا ١۶ روزهای در •
سرپرستان و مدیران برای شبکه سازی و آموزش برنامۀ در رحیمی

سزامی، جوان پژوهشی

(SESAME Training and Networking Program
for Young Research Administrators & Managers)

قبیل از موضوعاتی همایش این در کردند. شرکت قبرس کشور در
سنکروترون کاربران افزایش روش¬های سنکروترون، مدیریتی مباحث
تأمین منابع و سزامی پروژۀ در عضو کشورهای همکاری منطقه، در

شد. مطرح مالی

طرح کاربران همایش دهمین ماه اردیبهشت ٢۴ و ٢٣ روزهای در •
شد. برگزار قزوین خمینی امام بین المللی دانشگاه در ایران نور چشمۀ
در بین المللی و ایرانی پژوهشگران دستاوردهای آخرین همایش این در
پزشکی و مهندسی پایه، علوم در سنکروترون تابش کاربردهای زمینۀ
پژوهشگاه (رئیس الریجانی محمدجواد افتتاحیه مراسم در شد. ارائه 
پیدا علمی جهش پایه علوم بدون کشوری هیچ گفت بنیادی) دانش های
و گیرد صورت خصوص این در مناسبی سرمایه گذاری باید و نمی کند
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ایران نور چشمۀ طرح کاربران همایش دهمین

می کند. فعالیت خوبی به حوزه این در نیز بنیادی دانش های پژوهشگاه
سازمان فناوری و تحقیقات عالی آموزش رئیس گرائی نژاد غالمرضا
آن فعالیت های و ایران نور چشمۀ اینکه بیان با کشور بودجۀ و برنامه
بودجه، تخصیص برای گفت: دارد، کشور علمی نظام در ویژه ای جایگاه
ایران نور چشمۀ پروژۀ وی گفتۀ به است. نیمه تمام طرح های با اولویت
کامل صورت به که است طرحی تنها است پروژه ده معادل خود که
قزوین استاندار زاهدی عبدالمحمد است. شده موافقت آن بودجۀ با
نیاز مطمئن آیندۀ به دستیابی و روزمره مشکالت حل برای گفت: هم
اجرا به قزوین در که ایران نور چشمۀ و داریم علمی پژوهش های به
مدیر رحیقی داد. خواهد پاسخ علمی نیازهای از بسیاری به درمی آید
متخصصان بهترین حاضر حال در اینکه بیان با ایران، نور چشمۀ طرح
حال در علمی بزرگ صنعت و آزمایشگاه این ساخت برای نخبگان و
ایران نور چشمۀ عظیم طرح راه اندازی کرد: اظهار هستند، همکاری
کند تأمین مختلف عرصه های در را کشور نیازهای از بسیاری می تواند

است. اهمیت حائز بسیار آن مدیریت به کمک و هدایت ولذا

مواد، علم شيمی، فيزيك، زمينه های در مقاله ١٦ همايش اين در
طی در شركت كنندگان توسط باستان شناسي زيست شناسي، پزشكي،
مدیر (Miguel A. G. Aranda) آرندا میگل شد. ارائه روز دو
Marco) ماراتزی مارکو اسپانیا، (ALBA) آلبا سنکروترون علمی
،(Elettra) الترا سنکروترون هماهنگ کننده کل معاون (Marazzi
گرو ه های هماهنگ کننده (Edoardo Busetto) بوستو ادواردو
دفتر مدیر (Marco Peloi) پلوی مارکو و اپتیک و خالء، مکانیک،
کردند. ایراد سخنرانی چند ایتالیا در الترا آزمایشگاه صنعتی ارتباطات

اتمی انرژی (سازمان رشتی المعی محمد همچنین همایش این در
سیدامیرحسن مدرس)، تربیت (دانشگاه نادری منش حسین ایران)،
تبریز)، (دانشگاه اصغری زاده سعید اصفهان)، (دانشگاه روضاتیان
اقبالی رحمان سید اصفهان)، هنر (دانشگاه امامی سیدمحمدامین
رحیقی جواد ایران)، نور (چشمۀ جعفرزاده مرتضی ایران)، نور (چشمۀ
خمینی)، امام بین المللی (دانشگاه ریحانی علی ایران)، نور (چشمۀ
تحقیقات (مرکز عربی سید عارفه ایران)، نور (چشمۀ سلیمی احسان

کردند. سخنرانی تهران) دانشگاه بیوفیزیک و بیوشیمی

تهران دانشگاه بیوفیزیک و بیوشیمی تحقیقات مرکز از سراج زهرا
بورس از استفاده با که دانشجویانی امیرکبیر؛ دانشگاه از شیرانی شیوا و
کشور از خارج آزمایشگاه های در (Open Sesame) سزامی پروژۀ
نتایج و فعالیت ها از گزارشی بودند، داده انجام را خود تحقیقاتی پروژۀ
مرکز از عبداللهی سارا همچنین کردند. ارائه همایش این در خود پژوهش
فعالیت هایی از گزارشی مشهد در رضا انکولوژی رادیوتراپی تخصصی

کرد. عرضه می شود انجام مرکز این در که

پیـونـد از سخنـرانـی هـا مــورد در بیشتــر اطـالعــات
است. دسترسی قابل bit.ly/ilsfum2018

The CERN Accelera- دوره در کنترل گروه از نویدپور پدرام •
٢۵ تا ١٢ تاریخ از که ،tor School, Beam Instrumentation

کرد. شرکت شد برگزار فنالند کشور در خرداد
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١٣٩٧ تابستان

رویـــدادهـا

• شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه خلوتی، محمدرضا

A 3GHz RF pulse compressor for IPM electron
LINAC.

، پژوهشگاه ، سلیمانی نیا مریم

Determination of charged hadron fragmentation
functions at high order pertubative QCD.

، پژوهشگاه وحدت روشن، محمود

IPM-PF pulsed plasma accelerator and radiation
source.

، پژوهشگاه محمدی، روح اله

Generation of circular polarization and new
physics interactions.

بلژیک، باال، انرژی های مؤسسۀ گلدوزیان، رضا

Model-independent constraints on the CKM matrix
elements |Vtb|, |Vts|, and |Vtd|.

، خاتم دانشگاه صالحی، الهام

Generation of gamma-rays by laser compton scat-
tering.

، پژوهشگاه الهی، فاطمه

Calorimetric dark matter detection with galactic
center gas clouds.

اصفهان، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه شیرزاد، احمد

Hamiltonian structure of Chern-Simons-like theo-
ries.

، ترکیه استانبول، دانشگاه و پژوهشگاه عزیزی، کاظم

From hadrons to dark matter and dark energy.

نظری هفتگی سمینار •

اصفهان، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه شیرزاد، احمد

Hamiltonian structure of three dimensional gravity
in vielbein formalism.

، پژوهشگاه تقی نواز، فرید

Analytical structure of trace-less correlator in ϕ4

theory and second order hydrodynamics.

، پژوهشگاه سراج، علی

Soft charges and electric-magnetic duality.

، پژوهشگاه قائم مقامی، مجدزاده محمد

Complexity growth in anisotropic Einstein-axion-
dilaton gravity.

، ایتالیا بولونیا، دانشگاه صفری، محمود

Novel phase structures in Boxk scalar theories.
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بهشتی، شهید دانشگاه اسدی، محمد

N-partite information of the BMS invariant field
theory (BMSFT).

اصفهان، صنعتی دانشگاه موالئی، زهرا

Canonical structure of massive (bi-)gravity.

، پژوهشگاه جعفری، قدیر

On variational principle and canonical structre of
gravitational theory.

تجربی مباحث در مجله کلوب •

، پژوهشگاه ناصری، محسن

Measurement of top pair spin correlation at the
LHC.

، پژوهشگاه چنارانی، شیرین

Observation of the Higgs boson decay to a pair of
T leptons with the CMS detector.

دامغان، دانشگاه و پژوهشگاه بقراطی، بهزاد

RPC upgrade phase-II, new RPC link board system
and back-end electronics (part I and II).

، پژوهشگاه ، خاکزاد محسن

Central exclusive production of p+p- in pp colli-
sions at 5.02 and 13TeV.

، پژوهشگاه اسکندری، اسماعیل

Pileup mitigation with machine learning
(PUMML).

ذرات پدیده شناسی در مجله کلوب •

، پژوهشگاه نجف آبادی، محمدی مجتبی

Probing Higgs couplings with high pT Higgs pro-
duction.

، پژوهشگاه تقی نواز، فرید

Stress-Stress correlator in ϕ4 theory: Poles or cut?

، پژوهشگاه عبادی، جواد

Searching for axion-like particles with ultra-
peripheral heavy-ion collisions.

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه مهراب پور، هادی

Nonlinear coupling of flow harmonics: Hexagonal
flow and beyond.

، پژوهشگاه بشیری، صالح

Di-Higgs phenomenology: The forgotten channel.

، پژوهشگاه حصاری، هدا

Constraining gluonic-quartic gauge coupling oper-
ators with gg yy.

، پژوهشگاه رئیسی، حاجی داریوش

Complete Higgs sector constraints on dimension-6
operators.

، پژوهشگاه الهی، فاطمه

Long-lived particles at LHC: Catching them in
time.

، پژوهشگاه نشاط  پور، سیاوش

Supersymmetric explanation of CP violation in K
decays.

، پژوهشگاه تیزچنگ، صدیقه

Radiative decays of a singlet scalar boson through
vector-like quarks.

، پژوهشگاه چنارانی، شیرین

On lepton flavor universality in top quark decays.

، پژوهشگاه خطیبی، سارا

Serendipity in dark photon searches.

• ریاضیات پژوهشکدۀ •

تک سخنرانی •

، استرالیا موناش، دانشگاه وانلس، ایان

Steiner triple systems with high chromatic index.
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برزیل، ریودوژانیرو، دانشگاه آمار، و ریاضیات مؤسسۀ سالمی، سجاد

The rational points of certain abelian varieties over
function fields.

، فنالند هلسینکی، دانشگاه ، آزموده احسان

Optimal gamma approximation on Wiener space.

آلمان، مانستر، دانشگاه بوئلتل، اولیور

G-displays and Rapoport-Zink spaces.

، کانادا آلبرتا، دانشگاه صلواتی پور، محمد

Clustering with outliers.

ماهانه عمومی سخنرانی •

، پژوهشگاه و امریکا، میزوری، دانشگاه مشحون، بهرام

Relativity and nonlocality.

درسی کوتاه مدت دورۀ •

برزیل، ریودوژانیرو، دانشگاه آمار، و ریاضیات مؤسسۀ سالمی، سجاد

Elliptic curves: Arithmetic and computations.

آموزشی دورۀ •

، پژوهشگاه محسنی پور، شهرام

Model theory of p-adic analytic structures.

آنالیز هفتگی سمینار •

مدرس، تربیت دانشگاه و پژوهشگاه امینی، مسعود

Traces and quasi-traces in operator algebras.

اصفهان، صنعتی دانشگاه اختری، فاطمه

Quantum version of Lau-Paterson’s result on
amenable unitary co-representations.

مدرس، تربیت دانشگاه موخر، مجاهدی محمدصادق

Amenable actions of discrete quantum groups on
Von Neumann algebras.

، خوانسار دانشگاه قانعی، محمدرضا

Operator approximate biprojectivity of locally com-
pact quantum groups.

ایران، صنعت و علم دانشگاه صادقی، سجاد

A glimpse of coarse structures: From metric spaces
to noncommutative spaces.

تهران، دانشگاه حسن پور، زهرا

Frames in Hilbert C*-modules.

آن کاربردهای و عملگرها جبر هفتگی سمینار •
عملگرها جبر و ارگودیک نظریۀ

بحث با ٩٧ شهریور از آن کاربردهای و عملگرها جبر درس های سلسله
ریاضیات پژوهشکدۀ در عملگرها جبر در ارگودیک نظریۀ کاربردهای
از بخش هایی دوره این در می شود. دنبال پاییز در و شد آغاز
با بیشتر اطالعات برای می شود. تدریس فشرده طور به زیر کتاب

بگیرید. تماس mamini@modares.ac.ir

David Kerr and Hanfeng Li, Ergodic Theory,
Independence and Dichotomies, Cham, Switzer-
land: Springer, 2016.

درس ها

مدرس، تربیت دانشگاه و پژوهشگاه امینی، مسعود سید

اندازه. فضاهای روی گروه عمل

مدرس، تربیت دانشگاه موسوی، محسن سید

ارگودیک. نظریۀ مبانی

ترکیبیاتی جابه جایی جبر هفتگی جلسات •

هئیت اعضای منظم گردهمایی جهت بستری آوردن فراهم منظور به
جبر تحقیقاتی شان زمینۀ که دانشجویانی و محققان، دانشگاه ها، علمی
٩۶ آبان از زمینه این در هفتگی جلسات است، ترکیبیاتی جابه جایی
است زیر کتاب کامل مرور جلسات این اصلی محور است. شده شروع
در شرکت کننده علمی هیئت اعضای از یکی توسط آن از بخش هر که

می شود. تدریس جلسات این

Ezra Miller and Bernd Sturmfels, Combi-
natorial Commutative Algebra, New York, USA,
Springer, 2005.
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درس ها

، امیرکبیر صنعتی دانشگاه مدنی، سعیدی سارا

An example with six monomials.

، پژوهشگاه بیدگلی، مینا

- Genericity and deformations,
- The planar resolution algorithm.

• اصفهان شعبۀ ـ ریاضیات پژوهشکدۀ •

عمومی سخنرانی •

، پژوهشگاه ابراهیمی، مهدی

Character graphs of solvable groups.

، تبریز دانشگاه موسوی، حمید

Number of conjugacy classes of non-normal sub-
groups and boundary problems.

، پژوهشگاه نعمت بخش، امین

Monomial ideals with linear resolutions.

آن کاربردهای و غیرخطی آنالیز آموزشی کارگاه •

بهینه سازی در خصوص به زمینه ها تمام در غیرخطی آنالیز کاربرد امروزه
تحدب تغییراتی، نابرابری های بهینه، کنترل همه جایی، بهینه سازی مالی،
مسائل و جزئی مشتقات با معادالت غیرخطی، برنامه ریزی تعمیم یافتۀ
در دارد. مدیریت و اقتصاد، مهندسی، علوم در اساسی نقش وابسته،
قابل مالحظه ای عدۀ و یافته توسعه رشته این اخیر سال چند در ما کشور
فعالیت زمینه این در تکمیلی تحصیالت دانشجویان و استادان از

می کنند.

و غیرخطی آنالیز بین المللی کنفرانس اولین ١٣٨۶ سال در
دانشگاه در جهانی سطح در برجسته دانشور چند حضور با بهینه سازی
در ١٣٩٧ خردادماه در کنفرانس چهارمین و گردید برگزار اصفهان
دعوت با شد. برگزار زنجان پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه
و غیرخطی آنالیز بین المللی کنفرانس چهارمین مدعوین از نفر سه از
پژوهشکدۀ در یک روزه ای کارگاه ،١٣٩٧ تیرماه دوم در بهینه سازی،
کارگاه این در شد. برگزار اصفهان دانشگاه همکاری با ریاضی
سخنرانی سه و داشتند شرکت تکمیلی تحصیالت دانشجویان و استادان

کاربردها و مجانبی آنالیز تغییراتی، آنالیز زمینه های در دقیقه ای نود
شد. ایراد زالینسکو کنستانتین و الرا، فیلیپه دنلیس، آریس توسط

سخنرانی ها

رومانی، کوازا، ایوان الکساندرو دانشگاه زالینسکو، کنستانتین

Minimal element theorems and EVP type results
for multifunctions.

شیلی، شیلی، دانشگاه دنلیس، آریس

The Morse-Sard theorem for Lipschitz selections.

شیلی، تاراپاکا، دانشگاه ، الرا فیلیپه

An overview on quasi convex asymptotic analysis:
Theory and applications.

برگزارکنندگان

فخار، مجید پژوهشگاه؛ و اصفهان دانشگاه هرندی، امینی علیرضا

علوم دانشکدۀ حاجی شریفی، حمیدرضا پژوهشگاه؛ و اصفهان دانشگاه
دانشگاه زعفرانی، جعفر پژوهشگاه؛ و خوانسار کامپیوتر و ریاضی و

بهایی. شیخ دانشگاه و اصفهان

جبرها نمایش نظریۀ کوتاه مدت آموزشی دورۀ •

برگزارکننده و مدرس

، پژوهشگاه حافظی، رسول

A course on hereditary and self-injective algebras.

• زیستی علوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

خمینی، امام بیمارستانی مجتمع ، محمدنژاد صمد

Precision medicine in oncology: Still not ready for
prime time?

، شاهرود دانشگاه حسینی، ایمان سید

Biological applications of cold plasma technology.
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تهران، دانشگاه فناوری و علم پارک شبانی، مسعود

From Insulin to Gazlin.

زیستی علوم مرزهای همایش دومین •

است. آمده اخبار شمارۀ همین ١-٢٠۶ صفحات در همایش این گزارش

• شناختی علوم پژوهشکدۀ •

پژوهشی سمینار •

، آمریکا درکسل، دانشگاه پوررضایی، کامبیز

Medical design development processes.

رویان، پژوهشگاه رضوی، خلیق مهدی سید

Beyond core object recognition: Recurrent pro-
cesses account for object recognition under occlu-
sion.

،(CERCO) شناخت و مغز تحقیقات مرکز ، ماسکولیه تیموتی
، فرانسه

Optimal localist and distributed coding of spa-
tiotemporal spike patterns through STDP and co-
incidence detection.

تهران، دانشگاه تابش، گنج محمد

Spiking neural networks: From shallow to deep ar-
chitecture (Part 1).

آزمایشگاه از جمهوری ریاست فناوری و علمی معاون بازدید •
اعصاب علوم

ریاست فناوری و علمی معاون ستاری سورنا ،٩٧ مرداد اول روز
واقع پژوهشکده اعصاب علوم ساختمان آزمایشگاه های از جمهوری
حضور با جلسه ای بازدید، این جریان در کرد. بازدید الرک باغ در
معرفی برای پژوهشگاه اداری و مالی معاون و پژوهشی معاون و رئیس
فی مابین همکاری بررسی و آن دستاوردهای و شناختی علوم پژوهشکدۀ

گردید. برگزار

مورد الرک مجموعۀ آزمایشگاه های کلیۀ ابتدایی، جلسۀ از پس
پژوهشکده دانشجویان و محققان، استادان، و گرفت قرار بازدید

و چاپ شده پوسترهای مقاالت، دستاوردها، آخرین توضیح به
فعال آزمایشگاه های معرفی و کنفرانس ها در ارائه شده سخنرانی های
از به دست آمده نتایج و آزمایش ها انجام نحوۀ حیوانی، و انسانی
شناختی علوم پژوهشکدۀ آزمایشگاه های در صورت گرفته آزمایش های

پرداختند.

• کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ •

داده علم تابستانی پیشرفتۀ و مقدماتی مدرسۀ •

دادۀ مرکز همکاری با کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ ١٣٩٧ تابستان در
برنامه ای نیز و داده علم زمینۀ در پیشرفته و مقدماتی مدرسۀ دو آمستردام

کرد. برگزار کارآفرینی و داده علم عنوان تحت

داده علم مقدماتی مدرسۀ

مقدماتی سطح در داده علم تابستانی مدرسۀ اولین ١٣٩٧ تیرماه در
محققان آشنایی برای روزه شش تابستانی مدرسۀ این شد. برگزار
شده برنامه ریزی داده علم پایه ای مفاهیم با حوزه این به عالقه مند جوان
«آمار پایتون»، زبان به «برنامه نویسی عنوان های با درس چهار بود.
مجموعۀ داده» علم بر «مقدمه ای و ماشین»، «یادگیری احتماالت»، و

می داد. تشکیل را تابستانی مدرسۀ اصلی دروس

روزافزون اهمیت دربارۀ افتتاحیه سخنرانی از پس مدرسه این در
زبان با آشنایی خصوص در سه جلسه ای درس اولین داده، علم
ارائه تهران دانشگاه از صادقی محمدامین توسط پایتون برنامه نویسی
مفاهیم تشریح به شریف صنعتی دانشگاه از علیشاهی کسری سپس شد.
هادی بعدی، درس در پرداخت. جلسه سه در داده ها تحلیل در آماری
در را ماشین یادگیری الگوریتم های و مفاهیم تهران دانشگاه از ویسی

مسعود توسط مدرسه این درس چهارمین نمود. تشریح جلسه چهار
مختلف روش های تشریح به وی شد. ارائه آمستردام دانشگاه از مظلوم

و داده ای تحلیل بیان نحوۀ برای مرتبط ابزارهای داده ها، آماده سازی
پرداخت. دیداری روش های

و بود بی سابقه تابستانی مدرسۀ از محققان و دانشجویان استقبال
براساس نفر ١٠٨ آنها بین از که رسید نفر ۵٧٨ به ثبت نام کنندگان تعداد
مدرسه وبینار طریق از نیز نفر ٢۴ و شدند انتخاب ارسالی رزومه های

کردند. دنبال را

برگزارکنندگان
شریف؛ صنعتی دانشگاه فاطمی، فرشاد پژوهشگاه؛ توسرکانی، روزبه
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کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ ـ داده علم تابستانی پیشرفتۀ و مقدماتی مدرسۀ

لطفی پژمان ایران؛ صنعتی و علمی پژوهش های سازمان گرگین، سعید

سیدمحمد هلند؛ آمستردام، دانشگاه مظلوم، مسعود پژوهشگاه؛ کامران،

تهران. دانشگاه ویسی، هادی بهشتی؛ شهید دانشگاه موحد، صادق

داده علم پیشرفتۀ مدرسۀ

مدرسۀ از پس بالفاصله پیشرفته سطح در داده علم تابستانی مدرسۀ
شد. برگزار مقدماتی

ماشین های موضوعات با سخنرانی هایی شش روزه مدرسۀ این در
یادگیری عمیق، یادگیری آنالین، بهینه سازی بهینه سازی، یادگیری،
شناختی، علوم عمیق، آموزش و ویدئو عمیق، آموزش و تصویر تقویتی،
ارائه کارآفرینی و هوشمند شهر سالمتی، بیوانفورماتیک، دیداری سازی،

گردید.

سخنرانان
محمدرضا «استادکار»؛ سایت عامل مدیر و مؤسس اخالق پور، حسین

داده علم کادمی آ همدانی، دارنی پوریا پژوهشگاه؛ ابوالقاسمی،

شریفی، علی هلند؛ آمستردام، دانشگاه قدرتی، امیر هلند؛ یرونیموس،
شریف؛ صنعتی دانشگاه سلیمانی، مهدیه شریف؛ صنعتی دانشگاه
ملی مؤسسۀ طالبی، صادق تهران؛ دانشگاه صادقی، محمدامین

ۇرینگ، مارسل فرانسه؛ ، (INRIA) کامپیوتری علوم در تحقیقات
و اطالعات فناوری سازمان یزدی فر، کاوه هلند؛ آمستردام، دانشگاه

تهران. شهرداری ارتباطات

کم سابقه نیز تابستانی مدرسۀ این از استادان و دانشجویان استقبال
١٢٠ آنها بین از که رسید نفر ١۶٠ از بیش به متقاضیان تعداد و بود

کردند. دنبال را مدرسه وبینار طریق از نفر ٢١ و شدند انتخاب نفر

برگزارکنندگان
فرشاد پژوهشگاه؛ توسرکانی، روزبه هلند؛ لیدن، دانشگاه ارباب، فرهاد

پژوهش های سازمان گرگین، سعید شریف؛ صنعتی دانشگاه فاطمی،

مسعود پژوهشگاه؛ کامران، لطفی پژمان ایران؛ صنعتی و علمی
شهید دانشگاه موحد، سیدمحمدصادق هلند؛ آمستردام، دانشگاه مظلوم،

دانشگاه ویسی، هادی تهران؛ دانشگاه صادقی، محمدامین بهشتی؛
تهران.

کارآفرینی و داده علم همایش •

و داده «علم همایش داده»، «علم همایش های سلسله راستای در
معنوی و مادی حمایت با و تورین رایانش گروه توسط کارآفرینی»
سالن در شهریور چهارم و سوم روزهای در کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ

شد. برگزار پژوهشگاه اجتماعات

«ایده سازی»، کارگاه های در شرکت با حاضران رویداد، این در
اولیه»، نمونۀ «ساخت راهکار»، «راستی آزمایی مسئله»، «راستی آزمایی
برای مهارتی نیازهای مهمترین با کوتاه» زمان در ارائه «آموزش و

شدند. آشنا داده» «علم محوریت با نوپا کار و کسب یک راه اندازی

اوترخت دانشگاه علمی هیئت عضو همدانی دارانی پوریا
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problem) مسئله» «راستی آزمایی کارگاه سه ارائه دهندۀ هلند
اولیه» نمونۀ «ساخت و ،(lean canvas) ناب» «بوم ،(validation

بود. (prototyping)

هر اینکه بیان با مسئله» «راستی آزمایی کارگاه ابتدای در وی
دارد ذهن در را مختلف مسئلۀ چندین خود فعالیت شروع در کارآفرین
وابسته مختلف مسائل بین از انتخاب گفت: نیستند، همگرا لزوماً که
از آن انتخاب باشد باارزش تر مسئله چه هر و است مسئله ارزش به
بازار بخش بندی اینکه بیان با وی است. برخوردار باالتری اولویت
میزان تعیین کنندۀ مهم عوامل از (marketing segmentation)
جمله از متعدد روش های از استفاده با افزود: است، مسئله ارزش
را خود مدنظر چالش و مسئله می توانیم (Mom Test) مادر آزمون
دانش آموختۀ نماییم. راستی آزمایی و بررسی مشتریان روی و بازار در
جایگاه بر کید تأ با هلند کشور اراسموس دانشگاه از کارآفرینی دکترای
خواست کارگاه در حاضران از مناسب، مسائل شکل گیری در تیمی کار
مصاحبه از استفاده با تیم هر سپس و تقسیم شده نفره ۵ تا ٣ تیم های به تا
حل قابل مسئلۀ ارزیابی به بالقوه مشتریان با گفت وگو یا و خبرگان با

بپردازند. کارآفرینی رویکرد با

عناصر و ناب» «بوم تشریح به ادامه در همدانی دارانی
فشرده صفحۀ یک ناب» «بوم افزود: و پرداخت آن تشکیل دهندۀ
رقابتی»، «مزیت درآمد»، و هزینه «ساختار «راه حل»، «مسئله»، از
برای ایجادشده افزودۀ «ارزش و مشتری»، با ارتباط و توزیع «کانال های
خالصه سازی امکان کسب وکار، شروع در چارچوب این است. مشتری»
جزئیات که چند هر داراست، را (Business plan) تجاری طرح
درک را ناب» «بوم ویژگی های جمله از وی ندارد. را مذکور سند
منظور گفت: و برشمرد کارآفرین ذهن در ریسک پر مفروضات دقیق
درک «احساس و حل» راه داشتن احساس» پرریسک مفروضات از
اساساً و نباشد یا باشد منطبق واقعیت بر می تواند که است کسب وکار»

دارد. دقیق تر بررسی به نیاز

کارگاه در همچنین هلند (JADS) جدس دادۀ علم کادمی آ محقق
ابتدای در اولیه» «نمونۀ تولید اهمیت بیان با اولیه» نمونۀ «ساخت
نمونۀ و پیش نمونه یک اولیه» «نمونۀ گفت: کارآفرین یک فعالیت
در است قرار که است اولیه ای محصول و ایده آزمودن برای سریع
همدانی دارانی شود. داده توسعه نوپا کسب وکار یک فعالیت ادامۀ
کاهش برای روش ها بهترین از یکی اولیه نمونۀ تولید افزود: دراین باره
به کارگاه این در وی است. کسب وکار مفروضات پرخطرترین ریسک
اولیۀ نمونۀ کاغذی، اولیۀ نمونۀ مانند اولیه» «نمونه های انواع شرح
تست کاربر توسط که اولیه ای نمونه های و ،(functional) کارکردی

به وابسته بسیار اولیه نمونۀ نوع انتخاب گفت: و پرداخت می شود
امروزه کرد: خاطرنشان پایان در سخنران است. آن از استفاده شرایط
دارد وجود وب در اولیه نمونۀ ساختن برای رایگانی و مناسب ابزارهای
را خود مدنظر ایدۀ اولیۀ نمونۀ آنها از استفاده با می توانند کارآفرینان که

کنند. تولید

دیگر از نیز هوشمند تهران پروژۀ شهری نوآوری مدیر یزدی فرد کاوه

کرد. سخنرانی بازار» «تحلیل موضوع با که بود همایش این مدرسان
کسب وکارهای شکل گیری در بازار» «تحلیل اهمیت بیان با ابتدا در وی
یک راه اندازی برای نیازمندی ها، سایر کنار در امروزه گفت: الکترونیکی
کسب وکار پیش روی بازار از دقیق شناخت و تحلیل نیازمند نوپا شرکت
عنوان به آنچه و رقیب گزینه های افزود: دراین باره سخنران هستیم.
که است مسائلی از است طرح قابل نوپا شرکت ایدۀ برای جایگزین

شود. تحلیل دقیق طور به باید

کسب وکار مدیریت رشتۀ ارشد کارآفرینان کارشناسی دانش آموختۀ
ایده یک است ممکن اینکه بر کید تأ با سوئد، «لین شوپینگ»، دانشگاه
نمی تواند باشد کوچک آن بازار اگر ولی باشد درستی مسئلۀ واقع به
«تحلیل برای گفت: نماید، فراهم را کسب وکار یک شکل گیری زمینۀ
تخمین و بازار حجم تعیین برای کمی و کیفی روش های از بازار»
داده» «علم محاسبات این زیربنای که می شود استفاده مشتریان میزان

است.

مناسب فرصتی کاربران داده های وجود که داشت اظهار یزدی فرد
تجربۀ به باره این در و است الکترونیکی کسب وکارهای برای
«دیجی کاال»، شرکت های در بازار» «تحقیق پروژۀ اجرای در خود
تحلیل های به توجه با کرد: خاطرنشان و اشاره «فرانش» و «ریحون»،
هنوز شد مشخص دادیم انجام مشتریان داده های روی که هدفمندی
نهفته شرکت ها این در ایران بازار کارآفرینانۀ فرصت های از بسیاری

است.

کرد ارائه را (Pitch) کوتاه» زمان در «ارائه کارگاه همچنین وی
موضوع بر فنی» «تسلط است داده نشان تجربه گفت: دراین باره و
برای تنهایی به بازار» صحیح «تحلیل همچنین و کسب وکار محوری
نظر از ارائه کیفیت مذکور موارد بر عالوه و نیست کافی موفقیت کسب
سخنران داشت. خواهند موفقیت در تأثیرگذاری نقش ساختار و محتوا
نیازمند نخست درجۀ در نمودن ارائه افزود: «ارائه» موضوع دربارۀ
مرحلۀ در و است خود ارتباطی سبک و خود از ارائه دهنده شناخت
به را روایت و داستان پیوستۀ بیان توان باید ارائه دهنده فرد بعدی
عواملی کارگاه این از دیگری بخش در وی کند. کسب اثربخش صورت
دست ها»، «حرکت بیان»، «لحن ارائه دهنده»، نگاه «زاویۀ همچون
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یک موفقیت عوامل از را ارائه» «ساختار و محتوا» چیدمان «تنوع
این عملی اجرای و آموزش به کارگاه ادامۀ در و دانست کارآفرین

پرداخت. مهارت ها

Marc) ۇلب رِگت مارک شرکت مؤسس پیتر مارک

هلند از برنامه این مربیان از دیگر یکی عنوان به که (Vollebregt
در نوپا کسب وکار یک ایجاد عناصر مهمترین بیان با بود کرده شرکت
حل رویکرد از برخورداری تیمی، همکاری گفت: «ایده سازی» کارگاه
راهکار ارائۀ برای نیاز مورد متفاوت تخصص های وجود و مسئله
دنیای به ورود برای الزم پیش نیازهای جملۀ از ایده با متناسب
به خود سخنان از دیگری بخش در وی می شود. محسوب کسب وکارها
«توسعۀ و ایده»، «ارزیابی ایده»، شکل گیری «چگونگی همچون مسائلی

پرداخت. نوپا کسب وکار یک شکل گیری برای مناسب» ایدۀ

شناسایی منظور به حاضر تیم های از رویداد این دوم نیم روز پایان در
شتاب دهندۀ همچنین و داخلی شتاب دهنده های به آنها معرفی و
ارزیابی داوری هیئت توسط (RockStart) راک استارت بین المللی
ایده های با تیم سه ارائه ها، بررسی از پس داوران هیئت آمد. عمل به
منبع و خبر اعتبار هوشمند «تشخیص اینستاگرام»، «هوشمندسازی
به معرفی برای الزم شرایط حائز را هوشمند» «کشاورزی و آن»،

دانستند. شتاب دهنده ها

رحمانی روح اله برنامه، این در حاضر مربی سه بر عالوه
شرکت های در برنامه اسبق مدیر و دیجی کاال شرکت نوآوری معاون
نوپای شرکت مؤسس اخالق پور حسین آمازون، و مایکروسافت
نوآوری، شبکۀ بین الملل امور مدیر اسالمی سیدمحمد و «استادکار»،
رویداد داوری هیئت در «شناسا» ایرانی سرمایه  گذاری و ارزش آفرینی

داشتند. حضور

تک سخنرانی •

، سوئد مالدارالین، دانشگاه سیرجانی، مرجان

Actor-based modeling patterns for flow manage-
ment.

• نانو علوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، ایتالیا عبدالسالم، نظری فیزیک بین المللی مرکز مارسیلی، ماتئو

Relevance.

اصفهان، دانشگاه عمروآبادی، صادقی بهروز

Classification of the economic entropy index in a
macroeconomic model.

شریف، صنعتی دانشگاه مقسومی، علی

Raman and IR spectroscopy for applications in
nanographenes.

شریف، صنعتی دانشگاه ، عظیم زاده مریم

A modecular dynamics study on the role of glyco-
sylation in developing anti-cancer therapeutics.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه ، بابازاده امین

Generation of high dimensional single photon
quantum logic gates.

عمومی سمینار •

شریف، صنعتی دانشگاه کارگریان، مهدی

Superconductivity and topological phenomena.

تهران، پزشکی علوم دانشگاه محمدنژاد، صمد

Precision medicine in oncology: Still not ready for
prime time?

• تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ •

تابستانی مدرسۀ •

روزهای در بنیادی دانش های پژوهشگاه تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ
را تحلیلی فلسفۀ تابستانی مدرسۀ هفتمین شهریورماه هفتم تا چهارم
برگزار متافیزیک» و اخالق زبان، ذهن، فلسفۀ در «مباحثی موضوع با
دانش های پژوهشگاه همکاران و استادان روزه چهار مدرسۀ اين در کرد.
فلسفۀ ذهن، فلسفۀ در زیر عناوین با را آموزشی کالس چهار بنیادی

کردند. برگزار متافیزیک و اخالق فلسفۀ زبان،

درس ها

، پژوهشگاه مروارید، محمود

جوهری. حرکت و تغییر متافیزیک
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، پژوهشگاه دینانی، ابراهیمی مریم طیبی، ساجد

نسبی انگارانه. صدق

، پژوهشگاه هریس، یوسفی علی

ذهن. نظریۀ

، پژوهشگاه صائمی، امیر

صلح. و جنگ اخالق

ابن سیناپژوهی جایزۀ دورۀ نخستین •
گوتاس) دیمیتری افتخار (به

گروه و ایران اسالمی جمهوری سال کتاب جهانی جایزۀ دبیرخانۀ
تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ در وسطی قرون و اسالمی فلسفۀ مطالعات
ابن گوتاس، دیمیتری افتخار (به سیناپژوهی ابن جایزۀ دورۀ نخستین
این کردند. برگزار جاری سال در را ییل) دانشگاه در معاصر سیناپژوه
۴ یا ٣ سطح رساله های و دانشگاهی، رساله های پایان نامه ها، به جایزه
نگاشته فارسی زبان به و سینا ابن منطق و فلسفه زمینۀ در که حوزوی

داشت. اختصاص بود، شده

• فیزیک پژوهشکدۀ •

آماری فیزیک و چگال مادۀ هفتگی سمینار •

، تبریز دانشگاه ابراهیم پور، زینب

Determination of photocatalytical properties of
copper and zirconium modified TiO2 by photother-
mal techniques.

آذربایجان، مدنی شهید دانشگاه محمدپور، حکیمه

Quantum transport in graphene-based nanoelec-
tronic devices.

، سوئد کارلستد، دانشگاه موسوی، محمود

Generalized continua for mechanics at different
scales.

تهران، دانشگاه ، سپهری نیا رضا

Quantum-classical equivalence and ground-state
factorization.

، پژوهشگاه رمشتی، زارع بابک

Magnon-polaron transport in magnetic insulators.

، شیراز دانشگاه رمضانپور، ابوالفضل

Statistical physics of medical diagnostics.

باال انرژی های هفتگی سمینار •

، سینا بوعلی دانشگاه کمالی، وحید

Warm pseudo scalar field inflation.

اصفهان، صنعتی دانشگاه موالیی، زهرا

Hamiltonian structure of HR bi-gravity.

شریف، صنعتی دانشگاه ابوالحسنی، علی اکبر

Resolving a misunderstanding: DeltaN formalism
and single field consistency relation.

چمران، شهید دانشگاه ، زنگنه کرد مهدی

Microscopic origin of black hole reentrant phase
transitions.

، ترکیه دوغوش، دانشگاه عزیزی، کاظم

One year at IPM: A general review of my recent
works from hadrons to dark matter and dark en-
ergy.

شریف، صنعتی دانشگاه آقاپور، سجاد

On variational principle and cononical structure of
gravitational theory.

، پژوهشگاه الهی، فاطمه

Calorimetric dark matter detection with galactic
center gas clouds.

بنیادی فیزیک هفتگی سمینار •

، هند پایه، علوم برای بوز ملی مرکز دانشگاه ماجومدار، اس. آرچان

Can nonlocal quantum correlations be shared by
two or more observers?
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کاربردی فیزیک پژوهشی آزمایشگاه هفتگی سمینار •

شریف، صنعتی دانشگاه آریانپور، مسعود

Development of theoretical and computational tech-
nologies for scientific and research applications.

عمومی هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه شیخ جباری، محمدمهدی

Paying tribute to scientific legacy of Steven Hawk-
ing.

• نجوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه محمدی، روح اله

CMB polarization and dark matter.

هنگ کنگ، هنگ کنگ، دانشگاه امامی، راضیه

Observational constraints on the primordial curva-
ture power spectrum.

، اسپانیا بارسلون، دانشگاه اُلتن، ماریوس

The motion of localized sources in general relativ-
ity: Gravitational self-force from quasi local con-
servation laws.

• ایران نور چشمۀ طرح •

بسامد سرگروه سرحدی، خورشید تیرماه، نهم تا سوم روزهای در •

Contin-) زیاد توان و پیوسته موج رادیویی بسامد کارگاه در رادیویی،
که (uous wave and high average power RF workshop
هدف با یک بار سال دو هر کارگاه این کرد. شرکت شد برگزار تایوان در
پرتوان، کالیسترون های از استفاده کاربردهای در تجربه و ایده تبادل
پرتوان، ترکیب کننده های جامد، حالت تقویت کننده های المپ ها،
این در همچنین وی می شود. برگزار توان تزویج گرهای و سیرکوالتور
نور چشمۀ رادیویی بسامد بخش در انجام شده فعالیت های دربارۀ کارگاه

عنوان با سخنرانی ای ایران

ایران نور چشمۀ غرفۀ از بازدید ،١٣٩٧ ایران فیزیک کنفرانس

RF development status at Iranian Light Source Fa-
cility

داد. ارائه

دانشگاه در ١٣٩٧ ایران فیزیک کنفرانس آبان ٨ تا ۵ روزهای در •

چشمۀ دانشگران کنفرانس این در شد. برگزار خمینی امام بین المللی
شتابگر قطعات از ساخته شده نمونه های غرفه ای، برپایی با ایران نور
نمایش به بازدیدکنندگان برای را طرح در انجام شده فعالیت های و

گذاشتند.

٢٣ تا ٢١ تاریخ از پژوهشی» زیرساخت های بین المللی «کنفرانس •

شرکت کنندگان شد. برگزار وین شهر در سپتامبر) ١۴ تا ١٢) ماه شهریور
شورای ریاست اروپا، اتحادیۀ مشترک دعوت به کنفرانس این در
جمهوری تحقیقات و علوم، آموزش، وزارت و اتریش در اروپا اتحادیۀ
رساندند. هم به حضور (Hofburg)هافبورگ عمارت در اتریش فدرال
بحث های برای فرصتی فراهم آوردن گردهمایی این برگزاری از هدف
زیرساخت های گسترش برای بین المللی همکاری های دربارۀ راهبردی
چالش های با رویارویی در آنها ضروری نقش بر کید تأ و پژوهشی
نشست های از یکی در بود. جهانی توسعۀ به دستیابی و بین المللی
بهبود در علمی همکاری های نقش زمینۀ در کنفرانس این تخصصی
چشمۀ مدیر رحقیقی، جواد جهان، در علم ارتقاء و کشورها روابط
در کشورهای با پیشرفته کشورهای همکاری ضرورت به ایران نور
در زیرساخت هایی چنین وجود «...عدم کرد: اشاره چنین توسعه حال
و دانشگران ازدست رفتن و مغزها فرار خطر توسعه حال در کشورهای
و سرمایه گذاری رو این از داشت. خواهد درپی را متخصص نیروهای
قطعاً چالش این با رویارویی به کمک در پیشرفته کشورهای همکاری
مختلف مناطق در پایدار صلح استقرار و نزدیک علمی همکاری های به

کرد». خواهد کمک جهان در
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