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قالب های فعالیت پژوهشی در پژوهشگاه
فعالیتهایپژوهشیدرپژوهشگاهدرقالبهايمتنوعزیرانجاممیشود:

هیئت علمی،شاملاعضايهیئتعلميرسمي)دائمي(وپیمانيبارتبة
عضویت به ارتقا قابل بالقوه طور به پیماني عضویت دانشیاري؛ دستكم

رسمياست.
جوان فارغالتحصیالن میـان از كـه پسـادكتـري، پژوهشگـران 
دانشگاههاانتخابميشوندوبهمدت2تا3سالبارتبةمعادلاستادیاري

درپژوهشگاهبهتحقیقميپردازند.
گروه پژوهشی،مركبازسهعضواصلی)شاملدستكمیکاستادویک
دانشیار(وشماریهمکاركهباهمدرپروژهایجامعوچندسالهفعالیت

میكنند.
هستة پژوهشی،مركبازیکاستاد،یکپژوهشگرپسادكتری،وحداكثر

سهدانشجویدورۀدكتری.
دستكم رتبة با دانشگاهها علمی هیئت عضو كه ارشد،  پژوهشگران 
دانشیاريهستندوباهمکارییکیادودانشجویدكتریپژوهشمیكنند.
علمی هیئتهای جوان اعضای بین از معموالً كه مقیم، پژوهشگران 
دانشگاههایكشوربرگزیدهمیشوندوحداقلهفتهایدوروزدرپژوهشگاه

حضورمییابند.
ازجمله امکاناتمختلفیبرخوردارمیشوند، از پژوهشگرانردههایفوق
تأمینهزینةشركتدرهمایشهایبینالمللیوامکاندعوتازپژوهشگران

خارجازكشوربرایهمکاری.
پژوهشگران غیرمقیم،كهكارپژوهشیشانرادردانشگاههایخودانجام

میدهندوازپژوهشگاهپژوهانهدریافتمیكنند.
بهشکلی میدهد امکان پژوهشکدهها به پژوهشی متنوع قالبهای این

گستردهدرجهتپیشبردكارهایپژوهشیگامبردارند.
استادان وابستهچهرههایعلمیشاخصیدرخارجازكشورهستندكه
شورایعلمیپژوهشگاهآنهارابرمیگزیندوهرسالیکماهدرپژوهشگاه
برگزار آموزشی كوتاهمدت دورههای یا و میدهند انجام تحقیقاتی كار

میكنند.
كه هستند كشور از خارج برجستة متخصصان پژوهشگاه  میهمانان 
برايشركتدرهمایشهایابرگزاريدورههايكوتاهمدتآموزشيیاكار
یا تمام همکاري، نوع به بسته و ميشوند دعوت پژوهشگاه به تحقیقاتي
بخشيازهزینةسفرواقامتآنهاراپژوهشگاهتأمینميكند.گاهبعضياز
نهادهايعلمیبینالملليمانندمركزبینالملليفیزیکنظريعبدالسالم
درتریست،ایتالیا)ICTP(،مركزبینالملليریاضیاتمحضوكاربرديدر
فرانسه)CIMPA(،واتحادیةبینالملليریاضیات)IMU(درتأمینهزینة

سفرمیهمانان،بهخصوصدانشورانجهانسوم،مشاركتميكنند.

پژوهشـگاه دانش های بنیـادییکیازمؤسسات
وابستهبهوزارتعلوم،تحقیقات،وفناوریاستكه
ناممركزتحقیقاتفیزیکنظری با درسال۱3۶۸
وریاضیاتتأسیسشدودرسال۱3۷۶باگسترش
دامنةفعالیتآنبهرشتههایدیگر،تغییرنامیافت.
اینپژوهشگاهدرادامةتوسعةخوددرسال۱3۹۰
و ذرات زمینههای در پژوهشکده هشت شامل
كامپیوتر، علوم علومشناختی، ریاضیات، شتابگرها،
و بوده نجوم و فیزیک، تحلیلی، فلسفة نانو، علوم
اجرایچندطرحملی)ازجمله،رصدخانةملیایران،
تورینمحاسباتیملی،چشمةنورایران،وهمکاریبا

سرن)CERN((رابرعهدهداشتهاست.
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یادداشت

سالنامة۱3۹۰نخستینتجربةمركزاطالعرسانیدرتدوینسالنامةپژوهشگاهاست.تهیةچنین»كارنامة
ساالنه«ایكهموضوعآنمدتهادرشورایعلمیپژوهشگاهمطرحبودسرانجامدرسال۱3۹۱بهاین
مركزمحولشد.انتشارسالنامةعلمییکرویةمعمولدرتماممؤسساتپژوهشیمعتبردنیاستزیرا
ازاینطریق،وضعیتوعملکردمؤسسهدریکسالمعیندرمجموعةمنسجمیدرمعرضدیدقرار
میگیردوضمناًبامقایسةآنباگزارشسالهایقبلمیتواندربارۀفرازوفرودمؤسسهوتوفیقیا
عدمتوفیقایدهها،طرحها،وبرنامـههـایمختلفقضـاوتكرد.اماتـدوینمجموعهای،اگربخواهیم
دقیقونظاممندوهماهنگباشد،درمحیطعلمیماچندانآساننیست.سالنامهطبعاًبایدبراساس
گزارشهایدستاندركارانواحدهایمختلفپژوهشگاهتهیهشودولیتفاوتهایچشمگیردرسابقه،
كّموكیففعالیتها،وضعیتپرسنلیوسلیقهودیدگاهاینواحدهاباعثتنوعاتیدرگزارشهایآنها
میشودكههماهنگسازیآنهارادشوارمیكند.عالوهبرآن،ممکناستبعضیازگزارشهاخصوصیات
مطلوبرا،ازقبیلدقتوانسجاموایجاز،نداشتهباشند)هرچهباشد،بهقولمعروف،ماملت»شفاهی«
هستیموالتفاتچندانیبهامر»نوشتن«نداریم.(درویرایشاینگزارشهاهمبایدمحتاطبودواز

پارهایناهمواریهاچشمپوشیدتامبادااشکالیدرمضمونعلمیوفنیمطلبواردشود.

عین در و مفید كه اطالعات ارائة برای قالبی یعنی مییافتیم، را مناسب الگوی باید كار شروع در
مذاكراتی و وارسیكردیم را دنیا معتبر پژوهشگاههای منظور،سالنامههای این به باشد. موجز حال
همباصاحبنظرانعالقهمندانجامدادیم،وباالخرهبهچارچوبیرسیدیمكهدرآن،تأكیدعمدهبر
محتوایپژوهشها)البتهبهاجمال(ودستاوردهایآنهادرسال۱3۹۰باشد،چوناوالًمهمترینهدف
پژوهشگاه،ومالکنهاییبرایارزیابیآن،عملکردمطلوِبتحقیقاتیاستوثانیاًچنیناطالعاتیرا،به
صورتمنسجموجمعبندیشده،درسایرارگانهایاطالعرسانیآیپیاممانندنشریةاخبارووبگاه
درجوار البته یافت. راحتی به نمیتوان پراكندههستند، ولی روزآمد اطالعات پژوهشگاه،كهحاوی
آن،گزارشانواعهمایشهایپژوهشیوترویجیوفعالیتهایآموزشیهمدرنظرگرفتهشد،واین
الگویگزارشنویسیبهاطالعپژوهشکدههارسید.متنهرگزارِشدریافتیپسازویرایشدرمركز
اطالعرسانی)كهگاهمستلزمتماسهایتلفنیوحضوریمکّررباگزارشنویسیاپژوهشگراندیگربود(
برایبازبینیبهواحدمربوطفرستادهشدواینفراینددوبارتکرارشد،امامتأسفانهبازگشتمتنهابا

تأخیربسیارــدرمواردیدرحدپنجششماهــانجاممیگرفت.

اینسالنامه،چنانکهازعنوانشپیداستمربوطبهسال۱3۹۰است.امادردومورداستثناقائلشدهایم:
یکیطرحهایملیوپروژههایخاِص)رصدخانه،چشمةنور،تورین،مركزپردازشسریع،وایرانت(كه
ترجیحدادیمتوصیفكاملیازآنهاازآغازطرحتاانتهایسال۹۰درایننخستینسالنامةپژوهشگاه
بیاید،ودیگرشرحبعضیازپژوهشهاكهبهنظردستاندركارانآنهاتفکیکدستاوردهایشانبرحسب

سالمشکلاستوبایددوسهسالمنتهیبهسال۹۱باهمدرنظرگرفتهشوند.

امیدواریمباتجربةبهدستآمدهوباعنایتبیشتریكهدستاندركارانپژوهشکدههامبذولخواهند
كرد،سالنامههایآتیدرمدتكوتاهتروباكیفیتبهتریتهیهوعرضهشود.

مركز اطالع رسانی
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كشور علمی جامعة تقدیم بنیادی« دانشهای پژوهشگاه »سالنامة عنوان با كه مجموعهای
میشود،درصددمعرفیاجمالیعملکردسال۱3۹۰پژوهشگاهاستوالبتهایناولیننمونهاست

وامیدواریمانتشارساالنةآنراادامهدهیم.

میشود، اداره اطالعرسانی مركز همت با كه پژوهشگاه وبگاه خوشبختانه
بهطورمستمراخباروشرحفعالیتهایعلمیاینمؤسسهراعرضهميكند.
ولیدرعینحال،مالحظةاینمجموعةموجزــكهانتشارآنرسممتداول
درغالبمراكزعلمیاستــمیتواندعالوهبركسباطالع،نوعیمبنابرای

ارزیابیهمبهدستدهد.

تجربة22سالةپژوهشگاهبدونشکدرحركتعلمیمعاصركشورجایگاه
مهمیدارد.ایناهمیتناشیازچندعاملاست:

تمام اصلی محور همواره آن دقیق و وسیع مفهوم در پایه علوم اینکه، اول
فعالیتهایپژوهشگاهبودهاست.البتهریاضیاتوفیزیکنظریهمچناندر

میانحوزههایموردتوجهپژوهشگاهازجایگاهخاصیبرخوردارند.

دوماینکه،الگویمدیریتیاینمؤسسةعلمیباشعارهای»محققمحوری«،
تجربة نحوی به غیرحرفهای« ارزیابیهای از »اجتناب و علمی«، »اصالت
تاریخیمدارسعلمیةكشورراباروشهایمتداولدرمراكزمهمتحقیقاتی

دنیاتلفیقكردهاست.

سوماینکه،نمونهایاستازتوجهقابلتقدیردولتجمهوریاسالمیبهامرعلومپایهواینکه
دركنارتأكیدبركاربردیبودنپژوهشهاهموارهحسابخاصیبرایسرمایهگذاریمستمردر

زمینةعلومبنیادیبازكردهاست.

منبهتوفیقاتعلمیكشوردردهههایاخیرافتخارمیكنموامیدوارمكهاینحركتچهدر
پژوهشگاهوچهدرسایرمراكزعلمیباشتاببیشترادامهداشتهباشد.

مركز در ایشان فن اهل و همکارانسختكوش و دكترخسروشاهی آقای جناب زحمات از
اطالعرسانیدرتهیةاینسالنامهتشکرفراواندارموانشاءاهللایناقدامدرسالهایآیندهادامه

یابدوبهیکسّنتحسنهتبدیلشود.

محمد جواد الریجانی

سخن رئیس

بسم  اهلل الرحمن الرحیم



پژوهشگاه دانش های بنیادی مرکزی است برای
• پژوهش و نوآوری در مرزهای شاخه های سنتی و جدید دانش های بنیادی	
• کمک به ترویج و اعتالی فرهنگ پژوهش در دانش های بنیادی در سطح کشور	
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محمد جواد ا. الریجانی

غالمرضا خسروشاهیحسام الدین ارفعیفرهاد اردالن

مهدی گلشنی سیاوش شهشهانی

محسن علیشاهیها



تأييد  منظور  به  تجربي  شواهد  به  دستيابي  براي 
ذرات  فيزيك  در  صورت گرفته  نظريه پردازي هاي 
زيراتمي  دنياي  مطالعة  ابزارهاي  داشتن  نيازمند 
»آشكارساز«  و  »شتابگر«  ابزارهايي  چنين  هستيم. 
هستند. با افزايش دانش نظري ما دربارۀ اعماق ماده، 
نياز به آزمايش هاي دقيق تر و در ابعاد ريزتر در دنياي 
زيراتمي، بيشتر مي شود. به همين دليل، شتابگرهاي 

قوي تر و پيچيده تري مورد نياز است.

در ايران علم فيزيك ذرات با بخش  نظري آن مطرح 
شد و رشد كرد و كشورمان در زمينة فيزيك ذرات 
تجربي از جريان روز تا حد بسيار زيادي عقب افتاده 
اين دو رشته آن قدر  به طوري كه مي توان گفت  بود 
از يكديگر جدا مانده بودند كه در حقيقت در زمينة 
فيزيك ذرات تجربي هيچ زيرساخت به روِز علمي در 
كشور وجود نداشت. با توجه به حضور فعال و چشمگير 
بسياري از كشورهاي جهان در آزمايشگاه ذرات سرن 
با  و  اروپا(  پژوهش های هسته ای  سازمان   ،CERN(

توجه به آرمان هاي علمي و پژوهشي كشور و خواست 
جامعة دانشگاهي و به خصوص جامعة فيزيك ايران كه 
ميان  در  شايسته اي  جايگاه  به  دستيابي  به  معطوف 
زمينة  در  ايران  حضور  كمبود  بود،  جهان  كشورهاي 
به ويژه در حيطة تجربي و  و  فيزيك ذرات و شتابگر 
پژوهشكدة  تأسيس  مي شد.  احساس  آن  كاربردي 
ذرات و شتابگرها در پژوهشگاه دانش هاي بنيادي كه 
مهمترين دستاورد همكاري پژوهشگاه با سرن است، 
به شمار  كمبود  اين  رفع  جهت  در  اساسي  گام  اولين 
اصلي  مركز  حاضر  حال  در  پژوهشكده،  اين  مي رود. 
براي پيشبرد علم فيزيك ذرات و شتابگرها در كشور 
محوله،  زمينه هاي  در  تحقيقات  انجام  ضمن  و  است 
نيروي انساني خود را از نظر كّمي و كيفي ارتقا داده 
مانند  و شتابگر  ذرات  فيزيك  ملي  فعاليت هاي  در  و 
كنفرانس هاي انجمن فيزيك نقش بارزي داشته است. 
برگزاري دوره هاي دكتري، دوره هاي كوتاه مدت، چند 
دل  از  كه  پروژه هايي  ميزباني  و  بين المللي  كنفرانس 
مثل  آمده اند  در  سرن  با  همكاري  نظير  فعاليت هايي 

پژوهشكدة ذرات و شتابگرها
گروه شتابگرگروه فيزيك ذرات پديده شناسي و نظريگروه فيزيك ذرات تجربي

سال تأسيس: 1386
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آشكارساز  آزمايشگاه  تأسيس  خطي،  شتابگر  پروژة 
جملة  از  فيزيك  معتبر  مجالت  در  مقاالت  انتشار  و 

آنهاست.

اصلي  نحلة   3 شتابگرها  و  ذرات  پژوهشكدۀ  در 
پژوهشي حضور دارند: 

اين گروه در سال 1390  گروه فيزيك ذرات تجربي. 
تعداد قابل توجهی پروژۀ تحقيقاتي در دست مطالعه 
به دست  داده هاي  تحليل  حول  آنها  همة  كه  داشت 
آمده از آشكارسازCMS بودند. همچنين تعدادي از 
پژوهشگران اين گروه وظايفي در تعمير، نگهداري و 
 CMS به روزرساني سخت افزار و نرم افزار آشكارساز
به صورت منظم و در دوره هاي چندماهه دارند كه در 

سال 1390 هم اين فعاليت ها ادامه داشت.

حال  در  پديده شناسي.  و  نظري  ذرات  فيزيك  گروه 
حاضر بيشتر فعاليت ها در زمينة پديده شناسي ذرات 
در ايران، متمركز بر پديده های ناشی از كوارک سر در 
رويكردهای مختلِف فراتر از مدل استاندارد و همچنين 
و  )كوارک ها  پارتون ها  توزيع  تابع  و محاسبة  مطالعه 
گلوئون ها( است. پژوهشكدة ذرات درصدِد گسترش 
پديده شناختي همچون  مباحث  به ساير  فعاليت  اين 
هادرون ها،  پديده شناسي   گلوئون،  كوارک  پالسماي 
شكست تقارن CP ، و ... است. در سال 1390 فعاليت 
پژوهشي در زمينة پديده شناسي مذكور ادامه يافت. 
الزمة پيشرفت در دو بخش تجربي و پديده شناسي، 
داشتن يك برنامة نظري قوي در كنار آن برنامه هاست. 

با  و  نظري  فعاليت هاي  طوالني تر  سابقة  به  توجه  با 
ارتباط  توانايي  كه  فيزيك پيشه گاني  وجود  به  توجه 
 LHC دادن دانش نظري خود به برخي آزمايش هاي
)مثل برخورد يون های سنگين( را دارند، گروه نظری 
در سال 1390 شكل گرفت. از آنجا كه فعاليت نظري 
است،  جريان  در  نيز  پژوهشگاه  ديگر  بخش هاي  در 
تالش می شود فعاليت اين گروه مكمل ساير فعاليت ها 

و معطوف به جنبه هاي نزديك تر به آزمايش باشد.

دوره  تأسيس  ابتدای  از  كه  گروه  اين  شتابگر.  گروه 
نور  چشمة  با  منسجم  همكاري  بر  عالوه  بود  فعال 
ايران، در توسعة چند پروژة جهانی از جمله دو پروژة 
بزرگ سرن يعني CLIC و LINAC4 در سال 1390 
زيرنظر  شتابگر  دانشجويان  برخي  و  داشت  همكاري 
حال  در   LINAC4 و   CLIC استادان  مشترک 

پژوهش هستند.

عضو  يك  ذرات  پژوهشكدۀ   1390 سال  در 
پژوهشگر   18 و  علمي،  هيئت  عضو  پيشكسوت،   3 
داشته و 63 مقاله در مجله هاي معتبر علمي منتشر 

كرده است. 

اين  عملكرد  دربارۀ  تفضيلی تری  گزارش  ادامه،  در 
پژوهشكده در سال 1390 می آيد.

پژوهش
گروه فيزيك ذرات تجربي

پروژة محوري: همكاري با آشكارساز CMS در 
سرن

بزرگ  دهندۀ  )برخورد   LHC شتابگر  دستگاه  اندازۀ 
آن  از  كه  است  طوري  آن  مشخصات  و  هادرونی( 
مي توان در پروژه هاي تحقيقاتي زيادي استفاده كرد. نه 
تنها پيدا كردن ذرۀ هيگز بلكه تعدادي ديگر از مسائل 
از  انرژي دستگاه قرار دارند،  حل نشده كه در محدودۀ 
است.   LHC در  تحقيقاتي  تيم هاي  پيش روي  مسائل 
سوي  به  دريچه اي   LHC دستگاه  كه  مي رسد  نظر  به 
 )New Physics( نو  امروز فيزيك  باشد كه  آن چيزي 
به ذرۀ  تنها شواهد مربوط  نه  بنابراين  ناميده مي شود. 
بلكه ممكن است در  بايد به دقت بررسي شوند  هيگز 

طول اين روند شواهد مربوط به فيزيك نو هم در جايي 
اين  براي  نشان دهند.  را  كه پيش بيني نمي شود خود 
منظور دستگاه بايد با حداكثر دقت ممكن كنترل شود 
دچار  حتی االمكان  دستگاه  از  داده گيري  عمليات  تا 

خطاي سيستماتيك نشود. 

طبق سند يادداشت تفاهم وزارت علوم و سرن، ايران 
بزرگ  آشكارساز  دو  از  يكي  كه   CMS آزمايشگاه  در 
 ATLAS است )ديگري اتلس LHC سرن در آزمايش
نام دارد(، مشاركت دارد. پژوهشگاه دانش هاي بنيادي 
از طرف ايران مأمور پيگيري اين همكاري است. تعهد 
دانشجو  تبادل  آشكارساز،  دستگاه  از  قسمتي  ساخت 
و  دكتري  دوره هاي  در  ايراني  دانشجويان  پژوهش  و 
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گذاشتن  اختيار  در   ،CMS آزمايشگاه  در  پسادكتري 
پژوهش هاي  براي   LHCآزمايش از  حاصل  داده هاي 
دورۀ  در  فني  همكاري هاي  و  سرن  طرف  از  بعدي 
داده گيري و پايش دستگاه LHC و CMS بخش هايي 
از اين تفاهم نامه هستند كه اجراي آن در سال 1390 
هم مانند گذشته ادامه داشته و اميد مي رود نطفه هاي 
ايران  در  را  شتابگرها  و  تجربي  ذرات  فيزيك  اصلي 

تشكيل دهند.

آشكارساز  در  همكار  مؤسسة  هر  تيم  اعضاي  همة 
پيشبرد  براي  فني  خدمات  انجام  به  موظف   ،CMS
اهداف جمعي آزمايش، نگهداري دستگاه، بهينه سازي 
كنترل  و  تحليل  نياز  مورد  نرم افزارهاي  تهية  داده ها، 
برپانگهداشتن  منظور  به  ديگر  فعاليت هاي  بسياري  و 
و  ارتباطي  خط  ميليون ها  كه  هستند  آشكارسازي 
و  خوانش  دستگاه  عظيمي  حجم  و  كامپيوتر  هزاران 
امر به خصوص در سال 1390  اين  انتقال داده دارد. 

كه مهمترين داده ها به دست مي آمد بسيار مهم بود.

ميزان خدمات الزم به ازاي هر نفر در هر سال تعيين 
مي شود و در حال حاضر زمان حضور اعضا براي اين 
پروژه  در  فعال  نفر  هر  ازاي  به  ماه   6 تا   3 خدمات 
تكليف،  اين  مناسب  توزيع  با  مي شود  سعي  است. 
تيم  اعضاي  برسد.  اعال  حد  به  علمي  فعاليت  بازدۀ 
پژوهشكدۀ ذرات و شتابگرها تاكنون وظايف متعددي 
را در چارچوب اين امر به انجام رسانده اند. از جملة اين 
وظايف، پايش دستگاه )كشيك( است. در سال 2011، 
محسن خاكزاد از پژوهشگاه مدت ها مسئوليت معاونت 
داشت.  عهده  به  را  ليدر(  )شيفت  داده گيري  مديريت 
همچنين مسئوليت تمام زيرآشكارسازها نيز به تمامي 
به عهدۀ يكي از اعضاي ايراني قرار گرفت. اميد است 
با تقبل مسئوليت هاي سنگين تر در چارچوب تكاليف 
)Tasks(  اعضاي تيم ايراني از نظر فني و مديريتي به 

مدارج باالتري در كل آزمايش ارتقا يابند. 

مشاركت در پايش دستگاه )شيفت هاي 3 تا 6 ماهه( 
از اصلي ترين فعاليت هاي پژوهشگران در اجراي  يكي 

تعهداتي است كه ملزم به انجام آنها هستند.

z فعاليت هاي انجام شده در پايش دستگاه
فعاليت هاي زير بخشي از وظايف پژوهشكدة ذرات در 
آشكارساز CMS در سال 1390 بود و توسط اعضايي 
از پژوهشكده كه در پروژة همكاري با سرن مشاركت 

داشته اند انجام شده است.

معاونت مديريت داده گيري �
داده ها  � گرفتن  مسئوليت  )شيفت ليدر(:  سركشيك 

اين   .CMS آزمايش  در  پروتون  دو  برخوردهاي  از 
مسئوليت شامل نظارت بر دستگاه هاي CMS و در 
نهايت مسئوليت كامل انجام آزمايش در مدت زمان 

كشيك است.
كشيك: كه مسئوليت نظارت بر برخي از قسمت هاي  �

دستگاه در هنگام اجراي آزمايش را به عهده دارد. 
محققان پژوهشكده در اين مورد فعاليت هاي زير را 

انجام دادند:
�  .)DQM( كنترل كيفيت داده ها
هادروني  � كالريمتر  آشكارساز  كيفيت  كنترل 

)HCAL( و ارتقاي كارايي آن.

كنترل نرم افزار و سخت افزار آشكارساز ردياب  �
.)Tracker(

با  پروژة همكاري  در  كه  ذرات  پژوهشكدة  از  اعضايي 
از: محسن  CMS مشاركت دارند عبارت اند  آشكارساز 
خاكزاد، سعيد پاك طينت، مجتبي محمدي نجف آبادي 
زينلي،  مريم  صفرزاده،  بتول  علمي(،  هيئت  )اعضاي 
)پژوهشگران  جعفري  عبيده  سهي،  بخشيان  حامد 
پسادكتري( و دانشجويان دكتري كه زير نظر اعضاي 
بر  عالوه  پسادكتري،  پژوهشگران  و  علمي  هيئت 
دورة  پژوهش  راستاي  در  آشكارساز  داده هاي  تحليل 
دكتري شان، در همة فرايندهاي تحقيقاتي در سرن )از 

جمله انجام تكاليف عمومی   ( فعال هستند.

z فعاليت هاي انجام شده در نگهداري دستگاه
�� )HCAL( طراحي و كاليبراسيون كالريمتر هادروني

CMS دستگاه

 CMS آشكارساز  از  اليه  سومين  هادروني  كالريمتر 
هادرون  ذرات  آشكارسازي  مأموريتش  كه  است 
)تركيب هايي از 2 يا 3 كوارك مثل پروتون، نوترون يا 
مزون پاي( و اندازه گيري انرژي آنهاست. اين هادرون ها 
در قلب دستگاه و در اثر برخورد اصلي توليد شده اند و 
ممكن است باردار )مثل پايون( يا بي بار )مثل نوترون( 
)برنج  فلز متراكم  از  از اليه هايي  اين كالريمتر  باشند. 
و فوالد( ساخته شده كه در البه الي آن آشكارسازهاي 

درخششي )سوسوزن( پالستيكي قرار دارد.

پيدا كردن و فيلتر كردن نويز )هادرون هاي اضافِي ناشي 



ســالنامة پـژوهشـگاه دانــش هــاي بنيــادي )۱۳۹۰(

ها
گر

تاب
 ش

ت و
ذرا

دة 
ــك

شـ
وه

ــ ژ
پــ

9

از رويدادهايي غير از برخورد اصلي در 
دستگاه( يكي از مهمترين موضوعات 
استفاده  هنگام  پژوهشگران  براي 
است.  آشكارساز  اين  داده هاي  از 
كالريمتر  DPGي  پژوهشي  گروه 
پژوهشگاه  و  ها  دانشگاه  از  هادروني 
اين  در   IPM جمله  از  مختلف  های 
دوره اي  در  مي كنند.  فعاليت  زمينه 
 LHC كه باريكه )پروتون( در دستگاه
وجود ندارد )ماه هاي دسامبر تا آوريل 
دستگاه  نگهداري  و  تعمير  موقع  كه 
است( اين پژوهش ها انجام شد. نتايج 
كار اين گروه كه در دوره هاي بعدي 
آزمايش با انرژي هاي باالتر بسيار مهم 
است به صورت يادداشت هاي تحليلي 
در  مقاله اي  نيز  و   )analysis notes(

سال 2011 منتشر شد. 

سخت افزار �� و  نرم افزار  كنترل 
)Tracker( آشكارساز ردياب

و  بررسي  كنترل،  اين  از  هدف 
توسط  ضبط شده  داده هاي  كيفيت  از  كردن  مراقبت 
نوع  دو  است.   CMS آشكارساز  مختلف  قسمت هاي 
داده هاي  مي كند:  ضبط   CMS آشكارساز  را  داده 
برخورد پروتون ـ پروتون و داده هاي ناشي از عبور ذرات 
استخراج  و  تحليل  براي  داده ها  اين  چون  كيهاني. 
كيفيت  بايد  مي شوند،  گرفته  كار  به  فيزيكي  نتايج 
قابل قبولي داشته باشند. گروهي از اعضاي پژوهشكدۀ 
ردياب  آشكارساز  داده هاي  كيفيت  شتابگرها  و  ذرات 
اين  مي كنند.  بررسي  و  كنترل  را   CMS  )Tracker(

فعاليت در سال 1390 نيز ادامه داشت.

كنترل كيفيت داده هاي سي ام اس براي پژوهش هاي ��
)Top Quark DQM( كوارک سر

طول  و  زياد  بسيار  جرم  علّت  به  )تاپ(  سر  كوارك 
استاندارد  مدل  در  زيادي  اهميت  كوتاهش  عمر 
همين  باشد.  نو  فيزيك  به  دريچه اي  مي تواند  و  دارد 
براي  داده  كيفيت  كنترل  كه سيستم  باعث شده  امر 
تحليل رويدادهاي كوارك سر ايجاد شود و توسعه يابد. 
داده هاي حاصل  و سريع  تحليل مستمر  با  پروژه  اين 
رويدادهاي  شناسايي  دنبال  به  پروتون ها  برخورد  از 
هم  نرم افزاري  توسعة  آن،  كنار  در  است.  سر  كوارك 
انجام شده كه با نوآوري هايي همراه بوده است. ارزيابي 

نرم افزارهاي  تازة  نسخه هاي  و  جديد  شبيه سازي هاي 
بازسازي داده ها، نيازمند اين كنترل كيفيت است.

كيفيت  با  دستگاه  از  داده گيري  كه   1390 سال  در 
مشاهده  هم  زيادي  سِر  رويدادهاي  شد،  انجام  بااليي 
شد كه مطالعة آنها در پروژه هاي تحليل داده نيازمند 
گزارش هاي  بود.  باال  سطح  در  فني  كيفيت  كنترل 
مستمر و هفتگي در گروه تحليل كوارك سر )گروهي 
اين  ملزومات  از   CMS آزمايش  در  نفر(  بر 100  بالغ 
و  فعاليت  پروژه  اين  در  ذرات  پژوهشكدة  است  پروژه 

مشاركت چشمگير دارد.

كنترل غربال هاي برخط براي پژوهش هاي كوارِک سر ��
)Top Trigger Monitoring(

بسيار   LHC شتابگر  در  پروتون ها  برخورد  آهنگ 
را  رويدادها  همة  بتوان  كه  است  آن  از  سريع تر 
حاوي  هم  برخوردها  همة  عالوه،  به  و  كرد.  ذخيره 
به  نيستند.  ما  عالقة  مورد  فيزيكي  برهم كنش هاي 
همين دليل، غربال هاي نرم افزاري مرتبط با ويژگي هاي 
تنها  شده اند.  طراحي  موردنياز،  داده هاي  فيزيكي 
اين  از  داده هايي ذخيره و سپس تحليل مي شوند كه 
غربال ها رد شوند. غربال هاي مخصوص تحليل كوارك 
نيازمند بهينه سازي و كنترل مستمر هستند  سر، نيز 
تا داده هايي را قبول كنند كه براي فيزيك كوارك سر 
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بهينه سازي  و  غربال )trigger(ها  توسعة  باشد.  مناسب 
كه  است  پژوهشي  فعاليت هاي  از  ديگري  بخش  آنها 
همكاری  با  معمول  روال  طبق  نيز   1390 سال  در 

پژوهشكده انجام شد.

براي ��  CMS آزمايش  اعضاي  از  گروهي  هدايت 
اندازه گيري ضرايب تصحيح در پژوهش هاي كوارک 

سر منفرد

مطالعة نويزهاي كالريمتر هادروني��

براي  موضوع ها  مهمترين  از  يكي  ها  نوفه  كردن  پيدا 
آشكارساز  داده هاي  از  استفاده  هنگام  در  پژوهشگران 
CMS است. اين نوفه ها حاصل از هادرون هاي اضافي 
است كه از رويدادهايي غير از برخورد اصلي پروتون ها 
پرانرژي  ذرات  مثاًل  آمده اند،  وجود  به  دستگاه  در 
كمك  پژوهشگران  به  نويزها  اين  مطالعة  كيهاني. 
را  اصلي  آزمايش  نتايج  از  ردهايي  چنين  كه  مي كند 

فيلتر كنند. اين مطالعه در پژوهشكده صورت گرفت.

�� Physics نرم افزار  آموزشي  دوره هاي  در  تدريس 
Analysis Tools

براي  جامع  نرم افزاري  عنوان  به   CMSSW نرم افزار 
تحليل و مطالعة داده هاي آشكارساز CMS ابداع شده 
و مورد استفاده است. سال ها قبل، محققان همكار در 
آزمايش CMS پي  بردند كه امكانات گستردۀ موجود 
در CMSSW اگرچه تماماً براي موارد پيچيده اي مانند 
تحليل  در  ولي  موردنيازند،  داده گيري  و  شبيه سازي 
داده ها كار را بسيار پيچيده مي كنند. بنابراين از سال 
2007 با استفاده از تجربياتي كه طي ساليان به دست 
آمده بود، مدلي مناسب براي اجراِي ساده تِر تحليل ها 

ساختند. نتيجة پياده سازي اين مدل، بستة نرم افزاري 
PAT است كه هم اكنون به طور گسترده به عنوان نقطة 
شروع هر تحليل مورد استفاده قرار مي گيرد. تسلط بر 
اين نرم افزار و توسعة آن به دانش عميقي دربارۀ ساختار 
نرم افزار CMSSW نياز دارد ولي كاربران مي توانند از 

آن به راحتي استفاده كنند. 

از سال 2009 دوره هاي آموزشي متعددي براي آموزش 
اين بستة نرم افزاري برگزار شد و اعضاي پژوهشگاه نيز 
در اولين دوره به فراگيري آن پرداختند و از دورة بعد، 
در ۴ دورة پياپی، از جمله در سال 90 آن را در سرن 

تدريس كردند.

به دست  بر اساس داده هاي  طرح هاي تحليلي، 
CMS آمده از آشكارساز

z  رويدادهاي در   W بوزون  قطبش  اندازه گيري   
دولپتوني ناشِي از واپاشي جفت تاپ

انرژي هايي  در  پروتون ها  برخورد  محصوالت  از  يكي 
)تاپ(  سر  كوارك   ،LHC دستگاه  انرژي  اندازۀ  به 
بود  بنيادي  ذرات  جدول  جزء  آخرين  ذره  اين  است. 
كه كشف شد. علت اين امر اين است كه كوارك سر 
به  نزديك   173 GeV دارد )حدود  زيادي  بسيار  جرم 
وزن اتم طال!(. به خاطر همين جرم زياد، نيم عمر اين 
به همين  ثانيه(.  ذره بسيار كوتاه است )حدود 10-25 
علت، قبل از اينكه بتواند با كوارك هاي ديگر حالت هاي 
مقيد هادروني )مزون يا باريون( تشكيل دهد، در مدت 
واپاشي  كانال هاي  از  يكي  وامي پاشد.  كوتاهي  بسيار 
خاصيت  اين  است.  لپتون  دو  به  واپاشي  سر،  كوارك 
را   )+W−W( باردار  بوزون هاي  قطبش  مي دهد  اجازه 
كنيم.  اندازه گيري  مي شود  توليد  واپاشي  اين  در  كه 
فرميوني  واپاشي  در  استاندارد،  مدل  پيش بيني  طبق 
كوارك سر فقط مؤلفه هاي چپ گرد و طولِي بوزون هاي 
صفر  راست گرد  مؤلفه هاي  سهم  و  دارند  سهم  باردار 
قطبش هاي  اندازه گيري  ما  هدف  پروژه،  دراين  است. 
كوارك  لپتونِي  دو  واپاشي  از  كه  است   W بوزون هاي 

سر حاصل از برخوردهاي CMS به دست آمده است.

پروژه صورت  اين  در  زيادی  پيشرفت  در سال 1390 
گرفته است و بقية مراحل در حال مطالعه و انجام است. 
در اين پروژه همه اعضاي گروِه همكاري با سرن شركت 
دارند و مقالة كاماًل ايراني CMS هم در زمينة همين 

پژوهش در سال 2013 منتشر خواهد شد.
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z  فيزيك پراكندگي در زاوية كوچك و فرايندهاي 
LHC هادروني منحصربه فرد در

در برخورد پروتون ها در LHC، برهم كنش هايي هست 
اين  مي مانند.  باقي  تغيير  بدون  پروتون ها  آن  در  كه 
به   x كه  هستند   pp→pxp شكل  به  برهم كنش ها 
صورت هادروني به دو پايون مثبت و منفي وا مي پاشد. 
 Central( در شتابگرهاي هادروني توليد منحصربه فرد
Exclusive Production( دو كائون و دو پايون توليد 
را  امكان  اين  كه  دارند  خاصي  ويژگي  كه  مي شوند 
واپاشي  از  خارج  تميِز  بسيار  محيط  در  كه  مي دهد 
پروتون ها  كرد.  بررسي  را  فرايند  اين  فرايندها،  ديگر 
اين  داشت. همچنين  نخواهند  واپاشي  فرايند  اين  در 
از  فراتر  مدل هاي  و  هيگز  مطالعة  در  مي تواند  فرايند 
مدل استاندارد هم مفيد واقع شود. براي اين مطالعه، 
ذرات  تقاطع  مركز  از  متري   220 در  آشكارسازي  از 
استفاده می شود كه totem نام دارد. پژوهشكدۀ ذرات 
است  قرار  و  است  گرفته  عهده  به  را  پروژه  اين  انجام 

نتايج آن در 2014 منتشر شود.

z  اندازه گيري بازدهي شناسايي جت هاي حاصل از 
كوارک ته

يكی از محصوالت برخورد كه تحليل داده ها و به ويژه 
بستگی  آن  به   )t( سر  كوارك  به  مربوط  تحليل های 
دارد كوارك ته )b( است كه به صورت جت های ذرات 
بسيار  آنها  صحيح  تشخيص  می كند.  جلوه  سنكين 
مهم است. يكی از پروژه هايی كه در پژوهشكده مورد 
برای  روش  و  الگوريتم  تهية  است  گرفته  قرار  مطالعه 
شناسايی دقيق جهت های ناشی از كوارك ته است كه 
گرفته  قرار  آن  نيازمنِد  گروه های  ديگر  استفادۀ  مورد 

است.

z t مطالعة فيزيك هيگز از طريق لپتون 
يكي از كانال هاي واپاشي بوزون هيگز، واپاشي به دو 
بوزون W است. بنابراين يكي از راه ها براي شناسايي 
لپتون  مطالعة  طريق  از  آن  عالئم  يافتن  هيگز،  بهتر 
از فرايند H→WW→tvttvt، است. مشكل  t، ناشي 
از  ناشي  جت هاي  از   t لپتون  جداسازي  اصلي، 
فرايندهاي QCD است. در مطالعة t با توجه به انرژي 
از دست رفته، احتمال فرايند W→tγ و اثرات ناشي از 
 Minimal Supersymmetric( مدل هاي فرا استاندارد
پژوهشكده  اعضاي  توسط   )Standard Model
پديده هايي  مؤثر  مقاطع  همچنين  شد.  اندازه گيري 
مثل 1H →2Z→4I نيز اندازه گيري و با نتايج محاسبه 

بسيار  هيگز  كشف  براي  فوق  كانال هاي  شد.  مقايسه 
درك  در  مهمي  اثر  آنها  يافتن  و  بودند  تعيين كننده 
اين  از مدل استاندارد خواهد داشت.  نظريه هاي فراتر 
ديگر  گروه های  مشاركت  با   1390 سال  در  پژوهش 

انجام شد.

جستجوي فيزيك نو
سال  هشتاد  حدود  در  شتابگرها  به كارگيري  زمان  از 
قوي تري  و  شتابگر جديدتر  كه  بار  هر  امروز  تا  پيش 
است، همواره دستاوردهاي شگفت انگيز  افتاده  كار  به 
به همراه داشته است. هرچند  نيز  را  و غيرمنتظره اي 
بتواند  كه  است  شگفت انگيز  آن قدر  هيگز  ذرة  كشف 
سال ها تالش بي وقفه براي طراحي و ساخت LHC را 
اين شتابگر  كه  اميدوارند  فيزيكدان ها  اما  كند  توجيه 
انرژي كه مي تواند به ذرات بدهد، به  با مقدار  عظيم، 
تا مهم ترين مسائل پيش روي فيزيك  آنها كمك كند 
ابرتقارن،  نظير:  مسائلي  كنند،  بررسي  را  ذرات 
ريزسياهچاله ها و ابعاد باالتر، مدل هاي فرا استاندارد 
نيروهاي  وجود  تاريك،  مادۀ  ماهيت  بنيادي،  ذرات 
با  ذرات  پژوهشكدة   ... و  جديد،  ناشناختة  بنيادين 
مهم  CMS چند خط  آشكارساز  داده هاي  از  استفاده 

پژوهشي را در اين زمينه پيگيري مي كند.

پروژه های زير در جستجوی فيزيك نو در حال انجام 
است.

z  جرم كميت  از  استفاده  با  ابرتقارن  جستجوي   
)MT2( عرضي ابرتقارني

كشف ابرتقارن يكي از اهداف مهم آزمايش CMS در 
روش  پژوهش  اين  در  است.  هادروني  بزرگ  شتابگر 
ابرتقارن پيشنهاد و  خاص و جديدي براي جستجوي 
عرضي  جرم  يا   MT2 روش  به  كه  است  شده  اعمال 
ابرتقارني شناخته مي شود. در اين جستجو رويدادهاِي 
شامل چند جت به كار برده مي شوند. در اين پژوهش 
اِعمال اين روش روي داده هاي واقعي )مربوط به سال 
2011( مرور مي شود. نتايج به دست آمده جالب و قابل 
روش هاي مستقل  ديگر هستند.  روش هاي  با  مقايسه 
براي  وابسته اند  واقعي  داده هاي  به  كه  شبيه سازي  از 
براورد رويدادهاي پس زمينه به كار رفته اند. از آنجا كه 
است،  نشده  يافت  ابرتقارن  از  اثري  داده  اين حجم  با 
محدودۀ مجاز براي ابرتقارن كوچك شده و با روش هاي 
اين نظريه به طور كّمي  آماري، محدودۀ مجاز جديد 

به دست آمد.
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z  جستجوي ابرتقارن با استفاده از كشف و بازسازي
كوارک هاي سنگين

يكي از رهيافت ها براي جستجوي ابرتقارن، استفاده از 
كوارك هاي سنگين است. قباًل نشان داده شده است كه 
استفاده از كوارك سر براي جستجوي ابرتقارن بسيار 
پژوهشكدۀ  در  كه  پژوهشي  طرحي  در  راهگشاست، 
ذرات و سرن در سال 1390 پيگيري شد، با يافتن و 

بازسازي كوارك ته  اين جستجو تكرار مي شود.

z  جستجوي ابرتقارن در رويدادهاي حاوي كوارک
سِر ابرتقارني با حالت نهايي هادروني

كوارك  شامل  رويدادهايي  يافتن  پژوهش،  اين  هدف 
استاندارد  مدل  سِر  كوارك  به  كه  است  ابرتقارني  سِر 
اين  است.  همراه  ديگري  جت هاي  با  و  وامي پاشد 
پژوهش در سال 1390 در مراحل اوليه بود و مطالعات 
پيشنهادي  توان شيوة جديد  داده كه  نشان  نخستين 
از  ابرتقارن،  فيزيك  حدود  تعيين  در  تحقيقاتي  گروه 

شيوه هاي مشابه پيشين بيشتر است. 

z  لپتون دو  با  رويدادهاي  در  ابرتقارن  جستجوي 
هم بار در داده هاي سال 2010 آزمايش سي امِ اس

در اين پژوهش، نتايج جستجوي ابرتقارن از داده هاي 
سـال  در   CMS آشـكارساز  تـوسط  گرد آوري شـده 
2010 بررسـي شـد. ايـن رويدادها شامل لپتون هاي 
انـرژي گـم شدۀ عـرضي  هـم بار و بـررسي جت هـاي 

بود.

رويدادهاي پس زمينة واقعي ناشي از مدل استاندارد، با 
توجه به اين ميزان داده، قابل اغماض است. لذا سعي 
شد به وسيلة روش هاي مبتني بر داده، تعداد رويدادهاي 
زده  تخمين  اندازه گيري  خطاهاي  از  ناشي  پس زمينة 
شود. براي تخمين تعداد رويدادهاِي ناشي از لپتون هاي 
جعلي، از نسخة كامل شدۀ روش »نسبت جعل« استفاده 
شده است. در اين روش با محاسبة احتمال اين كه يك 
سست  شرايط  گذراندن  بر  عالوه  بتواند  جعلي  لپتون 
بگذراند، سعي مي كنيم  نيز  را  انتخاب، شرايط سخت 
لپتون هاي  دوي  هر  يا  يكي  كه  را  رويدادهايي  تعداد 
آنها جعلي هستند تخمين بزنيم. بخشي از رويدادهاي 
پس زمينه نيز ناشي از خطا در اندازه گيري بار الكترون 
بار  لپتون غيرهم بار،  با دو  اگر در يك رويداد  هستند. 
بتواند  است  گرفته شود، ممكن  اندازه  اشتباه  به  يكي 
وارد انتخاب ما شود. براي تخمين تعداد اين رويدادها 
را  اين خطا  ابتدا به وسيلة رويدادهاي z، احتمال  نيز 

اين احتمال،  با دانستن  اندازه گيري مي كنيم و سپس 
تعداد رويدادهاي ناشي از خطا را به دست مي آوريم.

اگرچه در مجموع 4 رويداد با دو لپتون هم بار و جت 
در  اما  شد،  پيدا   2010 سال  داده هاي  در    MET و 
پايان كار نشان داده شد كه تمام آنها ناشي از خطاي 
نو  فيزيك  از  بنابراين هيچ اثري  و  اندازه گيري هستند 
در اين داده ها و در اين كانال واپاشي در سال 2011 

گزارش نشد.

z  ـ ورد بـرخ در  فضـا  اضـافي  ابعـاد  مطالعـة 
ـ پروتون با حالت نهايي 2 الكتروني پروتون 

ابعاد  مدل  استاندارد،  مدل  از  فراتر  مدل هاي  از  يكي 
مراتب  بزرگ است كه مي تواند مسئلة سلسله  اضافي 

را توضيح دهد.

 5fb-1 از  استفاده  با  پژوهشكده  محققان  كار،  اين  در 
 CMS آشكارساز  توسط  ضبط شده  داده هاي  حجم  از 
بررسي كردند.  را  اضافي  ابعاد  7TeV، وجود  انرژي  با 
 2 آنها  نهايي  حالت  كه  رويدادهايي  خاص،  طور  به 
الكترون بود، بررسي شد. مهمترين آثار ابعاد اضافي در 
سطح مقطع مؤثر است. به اين ترتيب، با اندازه گيري 
قطعيت ها،  عدم  گرفتن  نظر  در  و  توليد  مقطع  سطح 
گرفت.  قرار  مطالعه  مورد   )ADD )مدل  اضافي  ابعاد 
نتايج حاصل، گواه بر سازگاري مدل استاندارد ذرات با 
ابعاد  پارامترهاي  بنابراين، روي  داده هاي واقعي است. 
)بسته  كه  ترتيب  اين  به  داديم  قرار  باال  حد  اضافي 
تا  يافته  تقليل  پالنك  مقياس  اضافي(  ابعاد  تعداد  به 

TeV 3/72 مستثني شد.

پروژه هاي  از  يكي  كه  پروژه  اين  كه  است  توجه  قابل 
مهم آزمايشگاه CMS است، تماماً توسط پژوهشگران 

ايراني انجام مي شود و اجراي آن همچنان ادامه دارد.

z  رأس برهم كنش هاي  در  نو  فيزيك  جستجوي 
tWb

فيزيك نو ممكن است به صورت آثاري تازه در رئوس 
شناخته شدۀ مدل استاندارد جلوه گر شود. از مهم ترين 
و حساس ترين اين  رأس ها، رأسي است كه در آن يك 
 W و يك بوزون )b( به يك كوارك ته )t( كوارك سر
وامي پاشد. اين فرايند با آهنگ نسبتاً بااليي در شتابگر 
LHC رخ مي دهد و بنابراين امكان بررسي آن فراهم 

است.
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در اين پژوهش، به شيوه اي نوين، با بازتوزين رويدادهاي 
حاوي كوارك سِر منفرد، قطبش بوزون W حاصل از 
واپاشي اندازه گيري مي شود و به طور مستقيم حدودي 
كار  از  پژوهش  اين  مي شود.  معلوم  نو  فيزيك  براي 
مشابه آن در مورد رويدادهاي حاوي زوج كوارك سر 
به اين دليل متمايز است كه برخالف توليد جفت، رأس 

tWb در توليد كوارك سِر منفرد نقش دارد. 

z مطالعة جفت شدگي ناهنجار كوارک سر با فوتون
فرايندهايي كه در آنها كوارك هاي سنگين به كوارك هاي 
مي شوند،  واپاشيده  ديگر  ذرات  همراه  به  سبك تر 

.t→Wb فرايند هاي تغيير طعم ناميده مي شوند، مانند

درختي،  حد  در  بنيادي،  ذرات  استاندارد  مدل  مطابق 
تغيير طعم از طريق جريان هاي خنثي غيرمجاز است. 
يعني واپاشي كوارك سنگين به كوارك سبك تر به همراه 

.t→cγ يا t→cZ امكان پذير نيست، مثل Z فوتون يا

در مدل استاندارد، نسبت شاخه اي واپاشي يك كوارك 
سر به يك فوتون و يك كوارك باال يا يك كوارك افسون، 
از  بسياري  در  ولي  است.  كوچك تر  و   10-10 مرتبة  از 
مدل هاي فرااستاندارد اين مقدار تا 4-10 بزرگ مي شود 
اندازه گيري در آشكارساز است. در  به طوري كه قابل 
پروژۀ پژوهشكده كه زير نظر مجتبي محمدي در حال 
انجام است، با در نظر گرفتن يك الگرانژي مؤثر براي 
برهم كنش t-q-A چنين فرايندي مطالعه مي شود. اين 
يك  با  همراه  سر  كوارك  توليد  اجازۀ  مؤثر  الگرانژي 
فوتون را در برخورد پروتون ـ پروتون مي دهد. با در نظر 
گرفتن واپاشي ميوني كوارك سر، اين برهم كنش هاي 

ناهنجار مطالعه مي شود.

CMS همكاري فني در ارتقاي آشكارساز
به  دستيابي  سرن،  با  همكاري  مهم  اهداف  از  يكي 
روز  فني  دانش  با  همگامي  و  آزمايشگاهي  روش هاي 
است. اين دانش در مرحلة اول منجر به توسعة پروژه 
های ملي و طرح هاي جانبي آنها خواهد شد )مراجعه 
ورود  براي  دروازه اي  و  شتابگر(  گروه  بخش  به  كنيد 
دانش و مهارت الزم براي طراحي، ساخت، و مديريت 
نيز  كشور  در   )High Tech( پيشرفته  فناوري هاي 
خواهد بود. در حال حاضر پژوهشكده در برنامة ارتقاء 
و  نوين  سنسورهای  ويژه  به   Tracker قسمت های 

الكترونيك آنها همكاری دارد.

z به روزرساني سي ام اس
در حال حاضر همكاري در زمينة سخت افزار با سرن، 
آزمايشگاه ذرات آكادمي علوم اتريش، و دانشگاه لوون 

)Louvain( آغاز شده است. 

z  مرحلة تريگِر  سيستم  راه اندازي  امكان سنجي 
اول در مسيرياب آشكارساز سي ام اس

براي  دارند  قصد  سي ام اس  آشكارساز  دست اندركاران 
باالبردن توان اين آشكارساز در اندازه گيري پديده هاي 

در  پروتون ها  برخورد  از  حاصل  محصوالت  و  فيزيكي 
آينده،  سال  دو  در  هادروني  بزرگ  برخورددهندۀ 
دستگاه هاي آن را ارتقا دهند تا در تابستان سال 1393 
و پس از يك دوره خاموشي يك ونيم  ساله و به روز رساني 
دستگاه ها، داده گيري مجدد با تواني باالتر شروع شود. 

يكي از بخش هاي اصلي كه ارتقا خواهد يافت، بخش 
سال  از  پس  زيرا  بود  خواهد   )Tracker( مسيرياب 
1393 درخشندگي زياِد دستگاه منجر به توليد بيشتِر 
)pileup events( روي هم افتاده  ناخواستة  رويدادهاي 

خواهد شد و براي جداسازي رويدادهاي موردنظر براي 
مطالعة فيزيكي نياز به مسيرياب بسيار قوي خواهد بود.

تريگر  سيستم  دادن  قرار  شامل  ارتقا  از  مرحله  اين 
)شليك( مرحلة اول )Trigger L1( در بخش مسيرياب 
است. سيستم تريگر يكي از بخش هاي ضروري در هر 
آشكارساز است. وظيفة اين بخش تشخيص و ثبت اولية 
رويدادها  انتخاب  است.  مهم  رويدادهاي  سريع  بسيار 
براي ذخيره سازي و آناليزهاي بعدي براساس نتايج اين 
مرحله است. در طراحي اولية آشكارساز CMS، تريگر 
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مرحلة اول در بخش مسيرياب وجود نداشته است. ولي 
با توجه به بيشتر شدن روشنايي برخورددهنده پس از 
الزامي  سيستم  اين  وجود   ،2014 سال  در  راه اندازي 
پيشنهادي  تكنولوژي  دو  حاضر  حال  در  بود.  خواهد 
سيليكوني  آشكارسازهاي  مبناي  بر  اولي  دارد:  وجود 
مطالعات  پيكسلي.  آشكارسازهاي  مبناي  بر  ديگري  و 
براي  شود.  پيدا  بهينه  سيستم  تا  است  الزم  بسياري 
از جمله  مهمي  پارامترهاي  اين سيستم  كردن  بهينه 

ادغام تكنولوژي ها، نحوۀ  يا نحوۀ  انتخاب تكنولوژي و 
قرارگيري بخش هاي مختلف دستگاه و هندسه و شكل 

آنها، بازدۀ دستگاه و قيمت تمام شدۀ آن است.

پژوهشكدۀ ذرات و شتابگرها به عنوان بخشي از پروژۀ 
همكاري بين المللي خود با سرن قصد دارد در ارتقاي 
همكاري   CMS آشكارساز  مسيرياب  تريگر  سيستم 

كند. 

گروه فيزيك ذرات پديده شناسي و نظري

در گروه پديده شناسی به دو دسته از مسائل مطرح در 
فيزيك ذرات توجه شده است: يكی مطالعة پديده هايی 
كه در آزمايشگاه های ذرات مثل تواترن و LHC مشاهده 
يا  دهند  می  نشان  را  استاندارد  مدل  از  انحراف  و  شد 
مطالعة پديده هايی كه در صورت بروز، منجر به انحراف در 
مدل استاندارد می شوند و بيشتر حول خواص كوارك سر 
متمركزند. ديگر، مطالعه و محاسبة توابع توزيع كوارك و 
گلوئون به ويژه در نواحی موردنياز آزمايش LHC. در زير 
به برخی از اين مطالعات اشاره می شود. در اين زمينه ها  
مجتبی محمدی، سيد ياسر ايازی، علی نقی خرميان و 

سارا طاهری فعال اند.

پديده شناسي ذرات

z پيـش و  پـس  تقـارن  عــدم   مطالعـة 
مشاهده   )Forward-Backward Asymmetry(

FDC و ØD شده در آشكارسازهاي
اصلي  آشكارساز  دو   CDF و   DØ آشكارسازهاي 
شتابگر تواترون در آزمايشگاه فرمي هستند. در شتابگر 

پادپروتون به هم برخورد مي كنند.  تواترون، پروتون و 
نسبت تفاضل تعداد رويدادهايي كه در آنها ذرات ناشي 
از  شده اند  ثبت    )Forward( مسير  جلو  در  برخورد  از 
رويدادهاي پشت  مسير )Backward(  بر تعداد كل آنها، 

عدم تقارن پس و پيش را نشان مي دهد.

اين  از  ناشي  سر  كوارك  جفت  توليد  رويدادهاي  در 
برخورد در تواترون، عدم تقارن پس و پيش مشاهده شده، 
انحراف قابل توجهي )s 3/۴( از مدل استاندارد داشت. 
مدل هاي متعددي براي توصيف و درك اين انحراف از 

مدل استاندارد ارائه شده است.

نكتة قابل توجه اين است كه عدم تقارن پس و پيش، 
با افزايش جرم ناورداي سيستم جفت كوارك سر زياد 
جفت  توليد  مقطع  سطح  حال  عين  در  ولي  مي شود 
استاندارد  مدل  با  مشاهده پذيرها  ديگر  و  سر  كوارك 

سازگار است.

در اين برنامة پژوهشي، محققان پژوهشكدۀ ذرات، مدلي 
براساس وجود يك بوزون پيمانه اي جرم دار و باردار را با 
استفاده از دوقطبي الكتريكي كوارك سر مورد مطالعه 
قرار دادند. عالوه بر آن، عدم تقارن بار اندازه گيري شده 

در LHC  نيز در اين پروژه بررسي شده است.

z  در  tWb رأس  در  ناهنجار  جفت شدگي  مطالعة 
توليد كوارک سِر منفرد همراه با بوزون هيگز

در برخوردهاي پروتون ـ پروتون، يك كوارك سر همراه 
فرايند  اين  شود.  توليد  مي تواند  هيگز  بوزون  يك  با 
سطح مقطع توليد نسبتاً پاييني دارد. در اين پروژه، اثر 
جفت شدگي هاي ناهنجار در رأس tWb )واپاشي كوارك 
سر به يك بوزون W و يك كوارك ته( روي سطح مقطع 
توليد اين فرايند، در پژوهشكدۀ ذرات مطالعه مي شود. 
حالت  ذرات  اسپيني  همبستگي  اثر  آن،  بر  عالوه 
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همچنين  مي شود.  بررسي  نهايي، 
اثر همبستگي اسپيني ذرات حالت 
نهايي را در اين پروژه مورد بررسي 
آن  از  استفاده  با  و  مي دهيم  قرار 
سعي مي كنيم جفت شدگي ناهنجار 

tWb را مطالعه كنيم.

z  بررسي قيدهاي ناشي از توليد
زوج كوارک سر در LHC روي 

ـ سندروم مدل راندال 
كوارك سر سنگين ترين ذرۀ بنيادي 
و  شده  كشف  امروز  به  تا  كه  است 
بررسي خواص آن مي تواند منجر به 
مورد  در  بيشتري  اطالعات  كسب 
مكانيزم شكست تقارن الكتروضعيف 
استاندارد  مدل  از  فراتر  فيزيِك  و 
بررسي  و  توليد  رو  اين  از  شود. 
بسيار   LHC در  ذره  اين  خواص 
 LHCاين ذره در مورد توجه است. 

واكنش  مي شود.  توليد  مستقل  فرايند  دو  واسطة  به 
غالب توليد كوارك سر و پادذره اش ناشي از برهم كنش 

دو كوارك و پاد كوارك و يا دو گلئون است.

بر  اضافي  ابعاد  نظريه هاي  تأثيرات  پژوهش،  اين  در 
واكنش توليد زوج كوارك سر در LHC، مورد بررسي 
پيمانه اي  اگر ميدان هاي  نظريه ها  اين  قرار گرفت. در 
مدل استاندارد در كل فضا ـ زمان انتشار پيدا كنند، اين 
ذرات حالت هاي برانگيخته اي موسوم به كالوزا ـ كالين 
مدل  فرميون هاي  با  مي توانند  كه  داشت  خواهند 
استاندارد برهم كنش داشته باشند. جرم اين حالت هاي 
تابيدگي  عامل  با  راندال ـ سندروم  مدل  در  برانگيخته 
)warp factor( مدل كه از يك هندسة پنج بعدي ناشي 
اين  پديده شناسي  اثرات  لذا  است.  متناسب  مي شود، 
ابعاد  مدل  به  نسبت   ،LHC چون  شتابگري  در  مدل 
اضافي بزرگ )ADD( كه در آن جرم ذرات متناسب 
با عكس شعاع فشرده سازي است، قابليت آشكارسازي 

بيشتري دارد.

آميختگي  پارامتر  كه  داده شد  نشان  پژوهش  اين  در 
در اين نظريه، به ازاي مقادير بزرگ تر از 0/2 نامعتبر 
هستند. عالوه بر اين، تأثير حالت هاي برانگيخته روي 
مورد  سر  كوارك  زوج  به  مربوط  اسپيني  تقارن  عدم 

بررسي قرار گرفت.

z  ـ كالين بوزون تأثير حالت هاي برانگيختة كالوتزا 
LHC بر توليد كوارک سر در W

كسب  به  منجر  مي تواند  سر  كوارك  خواص  بررسي 
مدل  از  فراتر  فيزيك  مورد  در  بيشتري  اطالعات 
استاندارد شود. اين ذره در LHC به واسطة دو فرايند 
مستقل توليد مي شود. غير از واكنش غالب كه توليد 
جفت كوارك سر است، واكنش ديگر توليد كوارك سر 

منفرد، در سه مجراي متفاوت است:

كانال s، كه ناشي از توليد بوزون W مجازي است. �
يك  � و  ته  كوارك  برهم كنش  از  ناشي  كه   ،t كانال 

كوارك ديگر است.
� .tW توليد كوارك سر ناشي از توليد هم بستة

از آنجا كه نرخ توليد كوارك سر و ضد ذره اش بيشتر 
برانگيزتر  چالش  سر  كوارك  تك  توليد  بررسي  است، 
و  كل  درخشندگي  افزايش  با  حال،  اين  با  است. 
فرايند  اين  بررسي  امكان  تحليل،  روش هاي  بهبود 
كانال  به  s نسبت  كانال  فرايند  دارد.  LHC وجود  در 
در  نظري  قطعيت  عدم  و  است  پيش بيني پذيرتر   ،t
اين  به  توجه  با  است.  درصد   5/4 حدود  آن  محاسبة 
نكات، مطالعة اين فرايند اطالعات ما را در مورد فيزيك 
الكتروضعيف و فيزيِك فراتر از مدل استاندارد افزايش 
ابعاد  نظريه هاي  تأثيرات  پژوهش،  اين  در  مي دهد. 
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اضافي بر كانال s مربوط به واكنش توليد كوارك سر 
منفرد در LHC، بررسي مي شود.

z ساختار قطبيدة نوكلئون ها
اهميت  باال  انرژي هاي  فيزيك  آزمايش هاي  امروزه 
ويژه اي در شناخت و بررسي ساختار نوكلئون ها  دارند 
در  روز به روز  زمينه  اين  در  جديد  داده هاي  انتشار  و 
اهداف  از  يكي  اخير  سال هاي  در  است.  افزايش  حال 
نوكلئون  اسپيني  ساختار  دقيق  شناخت   QCD مهم 
و  )كوارك ها  پارتون ها  سهم  بررسي  و  هسته ها  و 
گلوئون ها( در اسپين آنها بوده است. با توجه به رشد 
قطبيده،  ژرف  ناكشسان  پراكندگي  زمينة  در  داده ها 
توابع  تعيين  به  داده ها  اين  دقيق  تحليل  با  مي توان 
ساختار  تابع  همچنين  و  قطبيده  پارتون هاي  توزيع 

قطبيدۀ نوكلئون پرداخت.

تنها  زمينه،  اين  تحليل هاي موجود در  از  بسياري  در 
فراگير  قطبيدۀ  ناكشسان  پراكندگي  داده هاي  اثر 
توابع  روي   )Inclusive Deep Inelastic Scattering(
تـوزيـع قطبيـده در حـالت تقـارن                 مورد 
و  تشخيص  به  توجه  با  كه  است  گرفته  قرار  بررسي 
شكست  و  يكديگر  از  دريا  پادكوارك هاي  جداسازي 
تقارن )2(SU و )SU)3 در آزمايش هاي اخيِر پراكندگي 
 Semi Inclusive( نيمه فراگير  قطبيدۀ  ناكشسان 
آزمايشي  گروه هاي  در   )Deep Inelastic Scattering
توزيع  توابع  تعيين   ،COMPASS و   HERMES
امكان پذير  جداگانه  صورت  به  پادكوارك ها  قطبيدۀ 
 DIS داده هاي  بر  عالوه  تحليل حاضر،  در  است.  شده 
 EMC ،HERMES ،SMC ،E143 فراگير از گروه هاي
 HERMES گروه هاي   SIDIS داده هاي  از   ،E155 و 
سهم  امر  اين  كه  شده  استفاده  نيز   COMPASS و 
به سزايي در افزايش دقت در تعيين توابع توزيع قطبيده 
شكست  گرفتن  نظر  در  با  و  داشته   NLO تقريب  در 
پادكوارك هاي  از  كدام  هر  به  دريا،  كوارك هاي  تقارن 
دريا تابع توزيع قطبيدۀ جداگانه اي اختصاص داده شده 

است.

پس از انجام تحليل QCD و برازش داده هاي موجود، 
مدل پيشنهادي براي توابع توزيع قطبيدۀ پارتون ها و 
قابل  نوترون، و دوترون  پروتون،  تابع ساختار قطبيدۀ 
داده هاي  با  تحليل  اين  از  حاصل  نتايج  و  است  ارائه 

تجربي و مدل هاي مشابه قابل مقايسه خواهد بود. 

z  مدل هاي و   )Diffractive( پراش  فرايندهاي 
پديده شناسي

آشكارساز  در   DIS فرايندهاي  روي  اوليه  مطالعات 
از  توجهي  قابل  درصد  در  كه  كرد  آشكار   HERA
راستاي  در  فعاليتي  هيچ  درصد(   15 )حدود  آنها 
در  كه  فرايندها  اين  نمي شود.  مشاهده  پروتون  پرتو 
آنها پروتون ورودي دست نخورده باقي مي ماند و تنها 
مي دهد،  دست  از  را  اوليه اش  تكانة  از  كوچكي  كسر 
ديدگاه  در  مي شوند.  ناميده  پاشيده  فرايندهاي 
پروتون  راستاي  در  فعاليت  نبودن  پديده شناسي، 
ورودي، با مبادلة موجودي بي رنگ توصيف مي شود كه 
باقي  دست نخورده  كه  پروتوني  از  مستقيم  صورت  به 
برهم كنش  مجازي  فوتون  با  و  مي شود  ساطع  مانده، 
مي كند. از آنجايي كه جسم مبادله شده عدد كوانتومي 
پروتون  بين  رنگي  را حمل مي كند، هيچ جريان  خأل 
خروجي و حالت نهايي هادروني باقيمانده )كه مي تواند 
به  مبادله شده  جسم  ندارد.  وجود  شود(  هادرونيزه 
صورت موفقيت آميزي توسط پومرون توصيف مي شود. 
فرايندهاي  توصيف  بسيار مهمي در  نقش  رژه  تئوري 

پراشيده ايفا مي كند.

در فعاليت هاي پژوهشي اخير در پژوهشكدۀ ذرات تالش 
شده كه فرم توابع ساختار پراشيده براي نخستين بار 
از تمامي داده هاي قابل استفادۀ HERA، كه برمبناي 
اندازه گيري شده اند، استخراج شود  روش هاي مختلف 
گروه  نتايج  ارائه شود.  توابع  اين  براي  فرمي جديد  و 
تجربي  داده هاي  با  خوبي  توافق  ذرات،  پديده شناسي 
دارد. در LHC در حدود 40 الي 50 درصد رويدادها 
اهميت  بر  كافي  داده هاي  وجود  و  هستند  پراشيده 
اين  بعدي  گام  مي كند.  داللت  رويدادها  اين  مطالعة 
گروه، در جهت تحليل اين داده هاي با پراش مضاعف 

)Double Diffractive( خواهد بود.

z  )PDF4LHC( مدل هاي پديده شناسي
انجام  با  پديده شناسي  مدل هاي  اخير،  سال هاي  در 
پيشرفت هاي  از  باال،  انرژي هاي  فيزيك  آزمايش هاي 
بيشتر  اصوالً  است.  بوده  برخوردار  مالحظه اي  قابل 
فرايندهاي انرژي هاي باال، با وجود هدف هاي هادروني، 
عبارتي  به  يا  گلوئون ها  و  كوارك ها  توزيع  توابع  به 
تعيين  زمينه،  اين  در  هستند.  نيازمند  پارتون ها 
داده هاي  آخرين  از  استفاده  با  پارتون ها  توزيع  توابع 
به   QCD نظرية  مختلف  تقريب هاي  در  آزمايشگاهي 
مي رسد.  نظر  به  ضروري  اختاللي،  نظرية  يك  عنوان 

sdu ==
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شتابگرها  و  ذرات  پژوهشكدۀ  در  هم اكنون  پروژه  اين 
در حال انجام است.

 Deep( ژرف  ناكشسان  پراكندگي  آزمايش هاي  اگرچه 
در  را  راه  لپتون ـ نوكلئون،    )Inelastic Scattering
ولي  تا حدودي هموار كرده  توزيع  توابع  اين  استخراج 
مطمئناً پراكندگي پروتون ـ  پروتون در محدودۀ انرژي باال، 
اطالعات دقيقي در استخراج توابع توزيع پارتوني دربارۀ 

محدودۀ آزمايش هاي LHC در اختيار ما قرار مي دهد. 

فيزيك ذرات نظري
مسائل  به  است  شده  ايجاد  اخيراً  كه  قسمت  اين 
و  می پردازد  آزمايش  با  مرتبط  هم  باز  ولی  بنيادی تر 
اله بخشی،  داود  اخوان،  امين  از:  عبارت اند  آن  اعضای 
معصومه قاسم خانی، علی داودی، رضا فارغ بال خامنه، 
حسين قربانی، علی واحدی، سارا طاهری منفرد، شيما 

فياض بخش.

z AdS/CFT
يكي از مهم ترين آزمايش هاي LHC، برخورد يون هاي 
سنگين مانند هستة سرب به هم است. يكي از محصوالت 
برخورد هستة يون هاي سنگين، توليد حالت جديدي از 
ماده به نام پالسماي كوارك ـ گلوئون )QGP( است. در 
دليل همبستگي  به  مادۀ هسته اي،  از  فاز  اين  مطالعة 
قوي برهم كنش ها، محاسبة »اختاللي« برخي كميت ها 

امكان پذير نيست.

تناظر  از  استفاده  با  پژوهشكدۀ ذرات،  نظري  در گروه 
AdS/CFT، كميت هاي مختلفي كه در آزمايش برخورد 
يون هاي سنگين قابل اندازه گيري هستند، اما محاسبه 
اختاللي آنها امكان پذير نيست، بررسي مي شوند. تناظر 
AdS/CFT با كارهاي توفت )t Hooft'( روي نظريه هاي 
پيمانه اي با تقارن )SUN( شروع شد. او نشان داد كه 
به  نظريه هايي  براي چنين  فاينمن  نمودارهاي  حاصل 

ازاي Nهاي بزرگ، مشابه محاسبات اختاللي در نظرية 
 )Maldacena( ريسمان است. اندكي بعد هم مالديسنا
پيمانه اي  نظرية  با   II B نوع  ابرگرانش  كه  داد  نشان 
Super Ym ،N=4 به ازاي Nهاي بزرگ متناظر است، 
يعني با محاسبة بعضي كميت هاي متناظر در دو نظريه، 
AdS/ به مقادير يكساني مي رسيم. اين صورت ابتدايي

موارد  در  و  شد  داده  توسعه  مختلف  اشكال  به   CFT
اثبات  هيچ  تاكنون  هرچند  بود،  نتيجه بخش  گوناگون 
حال  در  است.  نشده  پيدا  تناظرها  اين  براي  عمومي 
حاضر باور عمومي اين است كه اين تناظرها بين تعداد 
قابل توجهي از نظريه ها برقرار است. اين تناظرها تحت 
يك عنوان عمومي به نام هولوگرافي )خواندن اطالعات 

حجم از روي سطح و بالعكس( شناخته مي شوند.

يكي از نظريه هاي ميدان قوي، كروموديناميك كوانتومي 
كمتر  و  ولت  مگاالكترون   200 حدود  انرژي هاي  در 
است.  بي معني  اختاللي آن  و محاسبة  است كه بسط 
از سوي ديگر تعداد زيادي از خواص و اتفاقات جالب 
در مورد نيروهاي برهم كنشي قوي در همين محدوده 
پالسماي  تشكيل  جمله  از  مي كند،  بروز  انرژي  از 
كوارك ـ گلوئون  پالسماي  از  فاز  گذار  گلوئون،  كوارك 
و  هادروني  مقيد  حالت هاي  خواص  هادروني،  گاز  به 
... كاربردهاي موفقيت آميز AdS/CFT، اين اميد را به 
وجود آورد كه شايد بتوان يك نظرية ريسمان متناظر 

براي كروموديناميك كوانتومي پيدا كرد.

پژوهشكدۀ  در  طرح  اين  چهارچوب  در  كه  مواردي 
ذرات و شتابگرها مطالعه مي شوند عبارت اند از مسئلة 
پذيرفتاري مغناطيسي پالسماي كوارك ـ گلوئون، مطالعة 
فازهاي كروموديناميكي كوانتومي و شرايط گذار فاز از 
مدل هاي  اصالح  متناظر،  ريسمان  نظريه هاي  طريق 
مدل  )مانند  موجود   )String Based( ريسمان ـ پايه 
ساكايي ـ سوگيموتو( براي توصيف بهتر طيف و خواص 

هادرون ها و جرم دار كردن كوارك ها در اين مدل ها.

در گروه شتابگر كه دارای دو عضو: سيد حامد شاكر 
و حسين قاسم است، تحقيق در دو زمينة شتابگرهای 

جهانی و دو شتابگر ايرانی انجام می شود.

همكاري با سرن در زمينة شتابگرهاي آينده
همكاري در زمينة شتابگر در توافق نامة اولية همكاري با 

سرن پيش بيني نشده بود. اما پس از اين كه پژوهشگاه 
اقدام به تأسيس دورة دكتري ذرات و شتابگرها كرد، 
كه  شدند  پذيرفته  دوره  اين  در  دانشجو   8 ابتدا  در 
پرداختند.  به تحصيل  زمينة شتابگر  آنها در  از  تن   5
اصرار پژوهشگاه بر اين بود كه اين دانشجويان در دورة 
تحقيقات خود، تجربه اي در سطح جهاني و در ارتباط 

گروه شتابگر
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با يك دستگاه شتابگر بين المللي كسب كنند. 

از اين رو طي مذاكراتي با بخش هاي مختلف مطالعات 
مثبت  نظر  موفق شديم  در سرن،  شتابگر  تحقيقات  و 
كنيم  جذب  را   LINAC4 و    CLIC بخش  مسئوالن 
مورد  در  موجود  سياسي  حساسيت هاي  علي رغم  و 
همكاري ايران با بخش هاي كاماًل فني و تكنولوژي باال، 
اين همكاري ميسر شد. دو عامل مهم در اين موفقيت 
و  فني  توانايي  و  منسجم  آموزش  يكي  بودند.  سهيم 
علمي كه دانشجويان پژوهشگاه در دورۀ آموزشي خود 
كسب كرده بودند و اين توانايي در مدرسة JUAS كه 
بر  براي دانشجويان شتابگر است  بين المللي  يك دورۀ 
فيزيك  اول  طراز  دانشمندان  از  خود  كه  آن  مدرسان 
اعتقاد  ديگر  دليل  بود.  شده  آشكار  هستند  شتابگر 
بسياري از فيزيكدانان در جهان و به ويژه در سرن است 
مبني بر جهاني بودن علم و لزوم بازبودن راه آن براي 
با اين دو  هر كه توان و خواست آن را دارد. همكاري 
در سال   LINAC4 و  CLIC يعني  بزرگ سرن  پروژۀ 
شتابگر  دانشجويان  برخي  و  كرده  پيدا  ادامه   1390
زيرنظر مشترك استادان CLIC و LINAC4 در حال 
پژوهش هستند. اين برنامه هاي تحقيق و توسعة فيزيك 

شتابگرها در زير آمده اند:

z CLIC مطالعة ديناميك ذرات در
است.  شتابگري  مجموعة  دو  شامل    CLIC پروژۀ 
مجموعة اول نقش كاليسترون ها را در شتابگرهاي رايج 
به عهده دارد. در حال حاضر سه پروژه در اين مجموعه 

تعريف شده است:

طـراحي سـاختـار RF تـزريق كننده ايـن مجمـوعه. 1
مطالعة ديناميك ذرات در تزريق كنندۀ اين مجموعه . 2
مطالعه و طراحي تفنگ الكتروني اين مجموعه . 3

z  دينـاميك پـرتـو و انـدازه گيری مغناطيسی در
LINAC4

اين پروژه قسمتی از LHC است و محققان پژوهشكده 
در طراحی پرتو و اندازه گيری های مغناطيسی آن نقش 

خواهند داشت.

ملي  شتابگر  ساخت  و  طراحي  در  مشارکت 
)چشمه نور ايران(

الكترون  خصوص  به  باردار  ذرات  نور،  چشمه هاي  در 
شتابدار  حركت  باردار  ذرة  وقتي  مي دهند.  شتاب  را 

مي كند.  تابش  )نور(  فوتون  خودش  از  مي دهد،  انجام 
يكي از روش هاي شتاب دادن به اين ذرات، استفاده از 
الكترون ها  اول  كه  ترتيب  اين  به  سنكروترون هاست، 
يك  به  و سپس  مي گيرند  شتاب  الكتريكي  ميدان  در 
ميدان  آنجا  در  مي شوند.  هدايت  چندمتري  حلقة 
مي دارد.  نگه  دايره اي  مسيري  در  را  آنها  مغناطيسي 
نگه  حلقه  در  را  باردار  ذرات  الكترومغناطيسي  نيروي 
مي دارد و آنها طي شتاب گرفتن در اين مسير، تابش 
مي كنند. اين تابش در تحقيقات بنيادي و كاربردي در 
رشته هاي مختلفي از زيست شناسي و فيزيك گرفته تا 
محيط زيست، علم مواد، باستان شناسي، داروسازي، و 

... به كار مي آيد.

در كشور ما نيز طرح چشمة نور ايران يكي از طرح هاي 
بزرگ ملي پژوهشي است كه در سال 1388 به تصويب 
رسيد و اجراي آن بر عهدۀ پژوهشگاه دانش هاي بنيادي 
اين  از  بخشي  در  هم  ذرات  پژوهشكدۀ  شد.  گذاشته 
اين  در  انجام شده  فعاليت هاي  دارد.  همكاري  طرح 
زمينه در سال 1390 عبارت بودند از پژوهش در همة 
و  حلقه  ويژه  به  شتابگر  طراحي  و  ساخت  زمينه هاي 

.RF انبارش، ديناميك پرتو الكترون و كاواك هاي

طراحي و ساخت شتابگر خطي
اين  فعاليت های  از  خطي  شتابگر  ساخت  و  طراحي 

پژوهشكده است و ساخت آن در مراحل نهايی است: 

تيوب هاي . 1 و  بانچر  كوچلرها،  ساخت  و  طراحي 
اصلي به پايان رسيده است.

تفنگ الكتروني آماده است و كاتدهاي جديد تهيه . 2
شده است.

لوله هاي خنك كننده ساخته شده است.. 3
پايه ها ساخته شده است.. 4
و . 5 بانچر  درون  فاز  و  ميدان  اندازه گيري  دستگاه 

تيوب ها ساخته شده است.
درون . 6 كاواك هاي  تنظيم  عمليات  در حال حاضر، 

تيوب ها در حال انجام است. 
مطالعات ميدان مغناطيسي الزم روي محور تمام . 7

تهيه  زودي  به  الزم  سيم پيچ هاي  و  است  شده 
مي شود.

المپ توايسترون و درايور آماده است.. 8
مدوالتور در دست تهيه است.. 9

پمپ هاي خأل آماده است.. 10
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فعاليت هاي خاص
راه اندازي تورين )گريد( ذرات

به  را  محاسباتي  دانش  ورود  زمينة  سرن  با  همكاري 
كشور، آن هم در پيشرفته ترين سطوحي كه در سرن به 

كار مي رود، فراهم كرد.
راحتي  به  جهان  سراسر  از  پژوهشگران  كه  آن  براي 
داشته  اطالعات دسترسي  از  به حجم عظيمي  بتوانند 
و  به شبكه اي اختصاصي  ابركامپيوترهاي سرن  باشند، 
بسيار پرسرعت متصل شده اند كه »سيستم محاسبات 
از  شبكه  اين  دارد.  نام   )GRID( تورين  يا  گسترده« 
چند اليه )مرتبه( مختلف تشكيل شده است. الية اول 
)موسوم به مرتبة صفر( در خود سرن توزيع شده است. 
در  كه  ديگر  ابرمحاسبة  مركز   12 طريق  از  اليه  اين 
مراكز پژوهشي بزرگ اروپا، اياالت متحده، ژاپن و كانادا 
واقع اند به الية دوم )مرتبة 1( متصل است. الية سوم 
)مرتبة 2( نيز از اتصال مراكز مزبور به مراكز كوچك تري 

كه عمدتاً در دانشگاه ها واقع اند شكل گرفته است.
امكانات  به  مبرم  نياز  احساس  با   138۴ سال  از 
كسب  براي  پژوهشگاه  كه  شد  مشخص  محاسباتي، 
مراكز محاسبة  برپايي  نيازمند  توانايي الزم محاسباتي 
نياز  مورد  محاسبات  هم  بتواند  تا  است   3 و   2 الية 
تحليل هاي خود را انجام دهد و هم بتواند در اين زمينه 
به جايگاهي حداقل نزديك به كشورهاي منطقه مانند 
تركيه و پاكستان دست يابد. پس از اين كه پژوهشگاه 
دانش هاي بنيادي هم از نظر پروتكل و روش ها و هم از 
نظر فني از برنامة خود دفاع كرد، اتحاديه اي كه مجوز 
به  و  قاطع  طور  به  مي كند  صادر  را  گريد  در  عضويت 
اتفاق آرا به عضويت ايران رأي داد و از آن پس امكان 
براي   CMS از طريق  به ويژه  تورين جهاني  از  استفاده 
كاربران ايراني سرن از داخل ايران فراهم شد. كسب اين 
توفيق، ايران را در جايگاهي قرار داد كه دانش اساسي 
الزم براي ايجاد تورين ملي را به دست آورد. اين موضوع 
نطفة اصلي پروژة تورين بود كه اكنون به عنوان بخشي 

مستقل در پژوهشگاه در حال ادامه فعاليت است.

z تورين ذرات
نتيجه  اين  به  بررسي،  و  تحقيق  دوره  يك  از  پس 
رسيديم كه پروژة همكاري با سرن، براي محاسبات و 
تحليل داده هاي آشكارساز CMS، به ابزار محاسبة قوي 

نياز دارد براي رفع اين نياز، اقدامات زير به عمل آمد:
راه اندازي خوشة محاسباتي بزرگ �

� )Tier3( 3 راه اندازي گريد الية
�  100( اينترنت  به  وسيع  باند  پهناي  با  اتصال 

مگابيت در ثانيه(.
پروژه تورين ملي هم بنا به داليلي خاص، فعاًل امكان 
اتصال به گريد جهاني را ندارد. لذا، بخش IT پژوهشكدۀ 
ذرات، در سال 1390 اقدام به راه اندازي گره محاسباتي 
كرد.  جهاني  گريد  در  عضويت  براي   )Tier3(  3 الية 

فعاليت هاي زير در اين زمينه انجام شده است:
آماده سازي شبكة فيزيكي مناسب براي سيستم ها . 1

 )Data-Center ،ايجاد يك مركز داده ها(
براي خوشة محاسباتي . 2 مناسب  تهيه سيستم هاي 

 40 محاسباتي  )سيستم  ذرات  پژوهشكدۀ  داخلي 
هسته اي با قابليت 80 محاسب هم زمان(.

رسمي . 3 سايت  براي  مناسب  سيستم هاي  تهية 
سيستم  از  گره  يك  عنوان  به  ذرات  پژوهشكدۀ 
با  محاسباتي 40 هسته اي  )سيستم  گريد  جهاني 
قابليت 80 محاسبة هم زمان و سيستم ذخيره داده 

.)TB24 با ظرفيت 24 ترابايت ـ
 امضاي قرارداد با سرويس جهاني گريد به عنوان 4. 

يك گره محاسباتي.
 ثبت رسمي گره پژوهشكدۀ ذرات در سرن براي 5. 

در  سرن  توسط  ارائه شده  سرويس هاي  با  ارتباط 
بستر سيستم جهاني گريد.

 نصب و راه اندازي و تست اولية اين گره در سيستم 6. 
جهاني گريد.

نصب و راه اندازي و تست اولية ارتباط با سرن روي . 7
بستر گريد.

 نصب و راه اندازي و تست اولية خوشه محاسباتي 8. 
داخلي پژوهشكدۀ ذرات.

پژوهشكده در نظر دارد تا سه سال ديگر، سيستمي با 
از مرتبة 2  پايگاه گريد  توانايي محاسباتي معادل يك 
)Tier2( راه بيندازد كه متصل به گريد داخلي و جهاني 
ترابايت   500 تقريب  به  آن،  فني  مشخصات  باشد. 
محاسباتي  هستة   430 )معادل   MSI2K1 و  حافظه 
اينتل( قدرت محاسباتي است. اين سيستم براي ذخيره 
و پردازش مراحل مختلف داده هاي آزمايشگاهي مناسب 
خواهد بود. نياز اصلي اين سيستم، پهناي باند در حد 
يك خط STM4 آزمايشگاهي مناسب خواهد بود. نياز 
 STM4 اصلي اين سيستم، پهناي باند در حد يك خط
تاريك است كه بدون آن فعاليت هاي مورد نظر در حد 

پاييني از بازدهي خواهد بود.
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همايش ها
اولين مدرسة آشكارساز ها

پـژوهشگاه  در  آشكارسازهـا  مدرسـة  دورة  نخستيـن 
 2 تا  ارديبهشت   31 روزهاي  در  بنيادي  دانش هاي 
ايراني  خرداد به منظور آشنايي محققان و دانشجويان 
با فيزيك آشكارسازها و فناوري هاي آن برگزار شد. با 
توجه به تمركز گروه فيزيك ذرات تجربي پژوهشكده بر 
ارتقاي آشكارساز CMS، برنامه هاي اين مدرسه  پروژة 
عمدتاً معطوف به دستاوردهاِي حول »ردياب« در انواع 
نوار سيليكوني و پيكسلي و ويژگي ها و آيندة آشكارساز 
بود.   CMS آشكارساز  ارتقاي  برنامة  در  سيليكوني 

سخنرانان مدعو عبارت بودند از

مانفرد كرامر، انستيتوي فيزيك انرژي  باال، اتريش.
تيسيانو كامپِرسي، سرن.

توماس برگر، انستيتوي فيزيك انرژي باال، اتريش.
ناتاشا هورمان، انستيتوي فيزيك انرژي باال، اتريش.

اولين و دومين مدرسة AdS/CFT كاربردي
اولين و دومين كارگاه و مدرسة AdS/CFT كاربردي در 
پژوهشگاه دانش هاي بنيادي به ترتيب در ارديبهشت ماه 
و مهرماه برگزار شد كه اولی جنبة بين المللي و دومي 
همايش ها  اين  برگزاري  از  هدف  داشت.  داخلي  جنبة 
فيزيكدانان  به ويژه  و  فيزيكدانان  جامعة  كردن  آشنا 

آنها در  AdS/CFT و كاربردهاي  با روش  ذرات كشور 
و   QCD به ويژه  باال  انرژي  فيزيك  بنيادي  شاخه هاي 
كاربرد  روش ها  اين  بود.  چگال  مادۀ  فيزيك  همچنين 
)پالسماي  داغ  هسته اي  مادۀ  مورد  در  نيز  ويژه اي 
آزمايشگاه  در  موضوع  اين  كه  دارند  گلوئون(  كوارك 

سرن و پروژۀ LHC در دست مطالعه است.

سخنرانان مدعو مدرسة اول عبارت بودند از  
راجش كوپاكومار، HRI، اهلل آباد، هند.

اميد گورسوي، سرن.
مالت هنكل، دانشگاه نانسي I، فرانسه.

جان كوزجاز، انستيتوي پژوهش بنيادي تاتا، هند.
گاتام َمندال، انستيتوي پژوهش بنيادي تاتا، هند.

شيراز ناوارمينواال، انستيتوي پژوهش بنيادي تاتا، هند.

سمينار يك روزة آشنايي با شتابگر خطي
ساخت شتابگر خطي كوچك از چند سال پيش در برنامة 
مراحل  در  و  گرفته  قرار  بنيادي  دانش هاي  پژوهشگاه 
در  كه  روزه  يك  سمينار  اين  در  است.  ساخت  نهايي 
26 دي ماه برگزار شد، گزارشي از طراحي و ساخت آن 
ارائه شد. موضوعات مورد بحث در سمينار عبارت بودند 
از: طراحي شتابگر خطي و اجزاي آن، ساخت قطعات 

و اندازه گيري ها، مسائل فني مربوط به ساخت قطعات.

سمينارهاي هفتگي
در سال 1390 جمعاً 46 جلسه سمينار هفتگي در اين پژوهشكده برگزار شد كه آنها را مي توان به چهار دسته 
 .4 ،AdS/CFT 3. سمينار ،CMS تقسيم كرد: 1. بررسي مقاالت مهم روز در فيزيك تجربي، 2. گزارش هاي گروه

سمينار هفتگي پژوهشكده )دربارۀ همة موضوعات پژوهشي در حوزۀ كلي پژوهشكده(.

دورۀ دكتري
پژوهشكدة ذرات و شتابگرها يك دورة دكتري در سال  1390 داير كرده است. اسامي دانشجويان دكتري از اين 

قرار است:

اسماعيل اسكندري، هادي بهناميان، محسن دياني كليساني، هدي حصاري، زهرا خواجه تبريزي، سارا خطيبي، 
دياني كليساني، فردوس رضايي، شاهين صنايع حجري،  محمدرضا خلوتي، عصمت درويش ركنابادي، محسن 

سميرا كسايي، رضا گلدوزيان، نجمه سادات ميريان، محسن ناصري، معصومه يارمحمدي سطري.
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حسام الدين ارفعي
رئيس پژوهشكدة ذرات و شتابگرها

كادر علمی پژوهشكدۀ ذرات و شتابگرها در سال 1390
هيئت علمی

پسادکتری
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پژوهشگران مقيم
علي نقي خرميان، دانشگاه سمنان.

محمد المعي رشتي، سازمان انرژي اتمي ايران.

پژوهشگران غيرمقيم
فاطمه اربابي فر، دانشگاه سمنان.

سيد محسن اعتصامي، دانشگاه صنعتي اصفهان.
فاطمه تقوي شهري، دانشگاه فردوسي مشهد.

مرتضي خطيري يانه سري، دانشگاه فردوسي مشهد.
مريم سليماني نيا، دانشگاه سمنان.

نويد عباسي، دانشگاه صنعتي شريف.
سيد محمد موسوي نژاد، دانشگاه يزد.
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پژوهشكدة رياضيات، يكي از دو پژوهشكدة اوليه اي 
كه در بدو تأسيس پژوهشگاه داير شده است، در سال 
 98 قالب  در  خود  گستردة  فعاليت هاي  به  نيز   1390
طرح پژوهشي و انواع همايش ها و دوره هاي آموزشي 
و پژوهشي ادامه داد. اين پژوهشكده در اين سال 5 
عضو هيئت علمي، 32 پژوهشگر مقيم )كه 10 نفر از 
پسادكتري  پژوهشگر   9 و  ارشدند(،  پژوهشگر  آنها 
مراكز علمي  از  پژوهشگر  است. همچنين 66  داشته 
همكاري  پژوهشكده  با  غيرمقيم  صورت  به  كشور 
براي  سال  اين  در  رياضيات  پژوهشكدة  داشته اند. 
تقويت تحقيقات مقيم به استخدام همكاران جديد در 

قالب پسادكتري و هيئت علمی مبادرت كرده است. 

عمدة پژوهش هاي مقيم پژوهشكده در سال 1390 در 
محاسبه،  و  )تركيبيات  پژوهشي  گروه  سه  چارچوب 
جبر جابه جايي، و منطق رياضي(، دو هستة پژوهشي 
)رياضيات  گسترده  پروژة  يك  و  آناليز(  و  )هندسه 
زيستي( انجام شده است كه در ادامة مطلب توضيحات 

جداگانه اي دربارة هر يك از آنها خواهد آمد. 

ذكرشده  مباحث  بر  عالوه  غيرمقيم،  پژوهش هاي 
آمار  جمله  از  ديگري  متنوع  شاخه هاي  در  باال،  در 
نظرية  اعداد،  نظرية  كاربردي،  رياضيات  احتمال،  و 

گروه ها و جبر نيز در جريان بوده است.

رشد  و  تثبيت  براي  زير  اقدامات   ،1390 سال  در 
گروه هاي سه گانة موجود به عمل آمده است.

انتـخاب . 1 در  گـروه ها  به  بخشيـدن  استقـالل 
پـژوهشگران و بـرنامه ريزي كالن تر و تـرسيم 

نقشة تحقيقاتي درازمدت
برقراري ارتباط بين گروه هاي تركيبيات و منطق . 2

رياضي با دورة دكتري علوم كامپيوتر
برقراري ارتباط بين گروه جبر جابه جايي با گروه . 3

در شرِف تأسيس هندسة جبري
گروه هاي . 4 تـوسط  متمركـز  دوره هاي  بـرگزاري 

جبرجابه جايي و منطق رياضي
عالوه بر آن، پژوهشكدة رياضيات مي كوشد با تدارك 
زمينه هاي الزم، دو هستة پژوهشي هندسه و آناليز را به 

پژوهشكدة رياضيات
هستة آناليز رياضيگروه منطق رياضيگروه جبر جابه جاييگروه تركيبيات و محاسبه

طرح در اصفهانرياضيات زيستيهستة هندسه و توپولوژي

سال تأسيس: 1368
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صورت گروه پژوهشي در آورد و به اين منظور، مبادرت 
تعدادي  استخدام  و  پاره وقت  پژوهشگران  جذب  به 

پژوهشگر پسادكتري در اين زمينه ها كرده است.

در سال 1390 )2011 ميالدي(، تعداد مقاالت تحقيقي 
چاپ شدة اين پژوهشكده در مجالت معتبر بين المللي 
104 مقاله بوده كه نسبت به سال قبل از آن بيش از 

50 درصد افزايش داشته است.

هدف  با  ـ پژوهشي  علمي  همايش هاي  انواع  برگزاري 
و  داخل  محققان  بين  نظر  تبادل  و  ارتباط  برقراري 
از  يكي  كشور،  در  پژوهش  فرهنگ  اعتالي  و  خارج 
در  است.  رياضيات  پژوهشكدة  دائمي  فعاليت هاي 
و  كارگاه   4 و  ملي  و  داخلي  كنفرانس   7  ،90 سال 
شده  برپا  پژوهشكده  اين  در  بين المللي  كنفرانس 
و  هفتگي  سمينار  جلسه  صد  چند  همچنين  است. 
دوهفتگی در 8 شاخة تحقيقاتي گوناگون و يك رشته 
سمينار ماهانة عمومي و يك سمينار ماهانة تخصصی 
برگزار شده است. پژوهشكده در اين سال ميزبان 18 
ميهمان خارجي بود كه دستاوردهاي علمي خود را به 

صورت تك سخنراني و يا دورة كوتاه مدت آموزشي 
براي محققان پژوهشگاه مطرح كردند )اين رقم عالوه 

بر سخنرانان مدعو در كنفرانس ها و كارگاه هاست(.

يك  )در  مدت  طوالني  آموزشي  دوره هاي  برگزاري 
از جمله  نيز  يا دو ترم( در شاخه هاي تحقيقاتي روز 
برنامه هاي پژوهشكده است كه در سال 90 هم اجرا 
رياضيات  پژوهشكدة  سال  اين  در  همچنين  شد. 
رشتة  دو  در  دكتري  مقطع  در  آموزش  زمينة  در 
علوم  پژوهشكدة  همكاري  )با  نظري  كامپيوتر  علوم 

كامپيوتر( و هندسه فعاليت داشت. 

پژوهشكدة  تحقيقاتي  پايگاه  از  گسترده تر  حمايت 
رياضيات در اصفهان، كه در سال 89 داير شده است، 

از جمله اقدامات پژوهشكده در سال 90 است.

اين  عملكرد  دربارة  تری  تفصيلی  گزارش  ادامه،  در 
پژوهشكده در سال 1390 می آيد.

È  سمينار هفتگی
تركيبيات و محاسبه

پژوهش
عمدة فعاليت هاي پژوهشي در پژوهشكدة رياضيات در سه گروه پژوهشي، دوهستة پژوهشي، و يك پروژة گسترده، 

به شرح زير، صورت مي گيرد.

تركيبيات و محاسبه
و محاسبه كه  تركيبيات  پژوهشي  اصلي گروه  وظيفة 
از  چهار سالي است كار خود را آغاز كرده، پشتيباني 
پروژه هاي تحقيقاتي كشور در زمينه هاي نظرية گراف، 
جبري  تركيبيات  و  تركيبيات،  گراف،  جبري  نظريه 
است. اين گروه همواره در صدد جلب استادياران جوان 
و برجستة كشور در اين زمينه ها بوده و به موازات آن، 
كارشناسي،  ممتاز  دانشجويان  حمايت  و  تشويق  به 

انجام  به  عالقه مند  كه  دكتري  و  ارشد،  كارشناسي 
است.  پرداخته  مباحث اند  اين  در  تحقيقاتي  كارهاي 
برگزاري  بين المللي،  و  بومي  كنفرانس هاي  برگزاري 
سمينارهاي هفتگي، و ايجاد ارتباط با  خارج از كشور از 
جمله اقداماتي است كه اين گروه در جهت دستيابي به 

هدف هاي فوق انجام داده است.
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اين گروه در سال 1390 شامل يك عضو پيشكسوت، 
 5 ارشد،  پژوهشگر   2 علمي،  هيئت  دائم  عضو  يك 
پژوهشگر مقيم، 10 پژوهشگر غيرمقيم، و 2 پژوهشگر 
پژوهشي  مباحث  مهمترين  است.  بوده  پسادكتري 
تحقيق  نيز   1390 سال  در  كه  گروه،  اين  موردنظر 
توجهي  شايان  دستاوردهاي  به  و  يافته  ادامه  آنها  در 

انجاميده، مباحث زيرند.

نظرية طيفي گراف ها. 1
جريان هاي مجموع صفر و هيچ  جاصفر در گراف ها. 2

گرافهاي وابسته به گروه ها، حلقه ها و مدول ها. 3
رنگ آميزي گراف ها. 4
رتبة ماتريس اتصال گراف ها. 5
طرح هاي بلوكي و تريدها. 6
ماتريس هاي آدامار. 7
تركيبيات و جبر جابه جايي. 8
اعداد رمزي و تعميم هاي مختلف آنها. 9
مجموعه هاي غالب در گراف ها و مسائل مربوطه. 10
گراف هاي قوياً منظم. 11

Ç  دومين سمينار
جبر جابه جايی 

تركيبياتی

جبر جابه جايي
 3 همكاري  از   1390 سال  در  پژوهشي  گروه  اين 
پژوهشگر   2 مقيم،  پژوهشگر   3 ارشد،  پژوهشگر 
بوده  برخوردار  غيرمقيم  پژوهشگر   15 و  پسادكتري، 
است. مباحث عمدة پژوهشي و اهم دستاوردهاي اين 

گروه در اين مباحث در سال 90 به قرار زير است.

1.كوهومولوژي موضعي
و  كستلنوو ـمامفورد  نظم  عدد  مفهوم  از  تعميمي 
بررسي برخي ارتباطات اين مفهوم با نوع كالسيك آن. 

براي  هارتشورن ـ ليختن بام  شدن  صفر  قضية  تعميم 
همبافت ها.

2. جبر جابه جايي تركيبياتي
اين قضيه كه يك مجتمع سادكي شبه جنگلي، پوسته پذير 
دنباله اي  سادكي  مجتمع  آن  اگر  تنها  و  اگر  است 

كوهن ـ مكالي باشد.

مطالعة مدول هاي به طورمثبت معين به عنوان تعميمي 
از ايده آل هاي يك جمله اي و مشخص سازي آنها از طريق 

اشياي جبري، مانند تحليل هاي آزاد، پااليش هاي اول، 
پااليش هاي بعد، و تجزيه هاي اوليه.

3. نظرية پيوند
گرنشتاين  بعد  از  مدول هاي  پيوند  نظرية  مطالعة 

متناهي.

4. بعدهاي همولوژي گرنشتاين
تعييم قضية باس و قضية تقاطع جديد براي بعدهاي 

همولوژيك گرنشتاين تحت شرايط معين.

5. نظرية نمايش جبرها
مشتق شدة  بعد  براي  پايين  و  باال  كران هاي  ارائة 

جبرهاي آرتين.

همبافت  يك  بودن  دوري  كاماًل  براي  محكي  ارائة 
پروژكتيو از نمايش هاي كويور.
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اين گروه پژوهشي در سال 1390 با 3 پژوهشگر مقيم، 
6 پژوهشگر غيرمقيم، و يك پژوهشگر پسادكتری و يك 
عضو هيئت علمی در زمينه هاي زير مشغول فعاليت بوده 

است.

1. نظرية مدل و آناليز
ادامة پژوهش هاي قبلي دربارة گونه هايي از نظرية مدل 
كه براي مطالعة ساختارهاي آناليزي از قبيل فضاهاي 
منطق  بررسي  ادامة  باشند.  مناسب تر  اندازه  و  متري 
پيوسته و منطق انتگرال و انتشار مقاله اي كه حاصل 

تالش براي تلفيق اين دو منطق است. 

2. نظرية مجموعه ها
دستاوردهاي  كسب  و  زمينه  اين  در  مطالعات  ادامة 

.)Gitix( خوبي از قبيل حل مسئلة گيتيك

3. حساب هاي مرتبة اول ضعيف
كه  زمينه  اين  در  گروه  پژوهشگران  از  يكي  مقالة 
 Journal( براي چاپ در مجلة منطق نمادين اخيراً 
of Symbolic Logic( پذيرفته شده حاوي نتايجي 
مطالعة  است.  برند  هر  سازگاري  محدود  حساب  در 
حساب محدود در زبان گسترش يافتة سموئل باس 
با استفاده از روش هاي نظرية مدلِي به كار رفته در 

در  انجام شده  تحقيقات  از  ديگر  يكي   ،PA مطالعة 
باز نيز از موضوعاتي است  اين مبحث است. حساب 

كه در اين گروه در دست پژوهش است. 

4. منطق و محاسبه يا منطق در علوم كامپيوتر
اين حوزه اخيراً مورد توجه بيشتري در گروه قرار گرفته 
و مطالعة مؤثرسازي برخي ساختارهاي منطقي و رياضي 
و همچنين دستاوردهايي در زمينة نظرية نوع و امنيت 
شبكه هاي كامپيوتري از ثمرات اين توجه است. موضوع 
مدل هاي جديد محاسبه كه ادعا مي شود توانايي محاسبة 
آنها فراتر از ماشين تورينگ است و به طور خاص، مطالعة 
آن  مورد  در  ادعا  اين  بررسي  و  فازي  تورينگ  ماشين 
از جملة  باره شده،  اين  مقاله اي در  به چاپ  كه منجر 

پژوهش ها در اين زمينه است.

Ç  همايش دو روزۀ
منطق رياضی و 

كاربردها

منطق رياضي

آناليز رياضي
از  پشتيباني  رياضي  آناليز  پژوهشي  هستة  وظيفة 
هارمونيك،  و  تابعي  آناليز  زمينه هاي  در  تحقيقات 
هسته  اين  است.  ديفرانسيل  معادالت  و  بهينه سازي، 
اين  در  برجسته  استادان  تجارب  از  بهره گيري  ضمن 
خارج  از  برجسته  متخصصان  از  دعوت  و  شاخه ها 
موجبات  كردن  فراهم  با  است  كوشيده  كشور،  از 
مشاركت دانشجويان ممتاز كارشناسي ارشد و دكتري 
آخرين  آموزش  زمينة  پسادكتري،  همكاران  جذب  و 
دستاوردهاي تحقيقاتي و هدايت آنان به سمت تحقيق 
در مباحث پژوهشي روز را فراهم آورد. به همين منظور، 
برگزاري  بين المللي،  و  برگزاري كنفرانس هاي ملي  به 
رياضيدانان  با  ارتباط  ايجاد  و  هفتگي،  سمينارهاي 
و  پرداخته  كشور  از  خارج  تحقيقاتي  مؤسسات  و 

مي پردازد. 

 2 ارشد،  پژوهشگر  يك  با  در سال 1390  اين هسته 
پژوهشگر مقيم، 9 پژوهشگر غيرمقيم و يك پژوهشگر 
پسادكتري به تحقيق و هدايت تحقيقات در زمينه هاي 

زير پرداخته است.

1. آناليز تابعي و هارمونيك
جبر�عملگرها�و�نظرية�عملگرها��
آناليز�هارمونيك�و�جبرهاي�باناخ��
فضاي�عملگري�و�كاربردهاي�آن��
گروه�هاي�كوانتومي��

2. بهينه سازي
بهينه�سازي�ناهموار��
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بهينه�سازي�برداري�)چندهدفه(�و�بهينه�سازي�توابع��
بهينه�سازي�و�آناليز�محدب��
بهينه�سازي�در�بعد�نامتناهي�و�آناليز�تابعي��

3. معادالت ديفرانسيل
مسائل�وارون��
فرايندهاي�تصادفي�در�معادالت�ديفرانسيل��

معادالت�غيرخطي�ايستا�و�تحولي��
مسائل�مرزي�)مرز�آزاد�و�ديريكله�به�نويمن�و�غيره(��
جواب�هاي�آشوبي�در�معادالت�با�مشتقات�جزئي��
و��� غيره(� و� )بلك�ـ�شولز� مالي� رياضيات� در� معادالت�

رياضيات�كاربردي�)مانند�ترابري�و�غيره(
معادالت�ديفرانسيل�ماتريسي�)ريكاتي�و�غيره(��
مسائل�الپالس��

È كارگاه توپولوژی و ديناميک

هندسه و توپولوژي 
به  كه  رياضيات  از  زمينه هايي  گستردگي  به  توجه  با 
طور كلي از زيرشاخه هاي هندسه و توپولوژي محسوب 
مي شوند، و پراكندگي حوزه هاي پژوهشي و پژوهشگران 
براي  كه  قدم هايي  اولين  اين گستره،  در  داخل كشور 
انسجام دادن به برنامه هاي پژوهشي هندسه و توپولوژي 
صورت گرفت به منظور آشنا كردن اين پژوهشگران با 
يكديگر بود. به همين منظور سمينار هفتگي هندسه و 
توپولوژي از مهر ماه سال 88 فعاليت خود را آغاز كرد. 
با گذشت بيش از 2 سال از اين برنامه، كنفرانس هاي 
متعدد و دوره هاي درسي كوتاه مدتي هم در جهت هدف 

يادشده برگزار شده است. 

حوزه هاي  )در  علمی  هيئت  عضو   2  ،1390 سال  در 
پژوهشگر   2 جبري(،  هندسة  و  پايين  بعد  توپولوژي 
و  ديناميكي  سيستم هاي  حوزه هاي  )در  پسادكتري 
پژوهشگر  يك  و  تمام وقت  صورت  به  جبري(  هندسة 
در  پاره وقت  صورت  به  غيرمقيم  پژوهشگر   3 و  مقيم 
همكاري  پژوهشكده  با  توپولوژي  و  هندسه  حوزة 

داشته اند.

فعاليت هاي پژوهشي در زمينة هندسه و توپولوژي در 
بوده  برحوزه هاي زير متمركز  به طور عمده  اين سال 

است.

1. توپولوژي بعد پايين و بررسي خمينه هاي بعد 3 و 4 
با استفاده از ابزارهاي جديد، مانند نظرية هيگاردـ فلور 
و نظرية زايبرگ ـ ويتن. به عالوه، اين مطالعات از طريق 
برگ بندي خمينه هاي سه بعدي با تحقيقات صورت گرفته 
در سيستم هاي ديناميكي، و از طريق مطالعة خم هاي 

هولومورف با هندسة شمارشي ارتباط پيدا مي كند.

2. هندسة جبري. پژوهش هايي در حوزه هاي مختلف 
هندسة  طريق  از  كه  است  جريان  در  جبري  هندسة 
هندسة  در  هولومورف  خم هاي  مطالعة  با  شمارشي 
همتافته و نظرية هيگاردـ فلور مرتبط است. اين ارتباط 
زمينه را براي همكاري هاي پژوهشي كه در يك سال و 

نيم گذشته صورت گرفته است فراهم مي كند.

3. سيستم هاي ديناميكي حقيقي و باالخص ديناميك 
خمينه هاي  و  دوبعدي  رويه هاي  وابرريختي هاي 
سه بعدي. پژوهش ها بر روي ديناميك وابرريختي هاِي 
جزئاً هذلولوي خمينه هاي 3بعدي از طريق زمينه هاي 
و  مبحث  اين  مابين  كه  می شود  انجام  مشتركي 

توپولوژي بعد پايين در پژوهشكده شكل گرفته است.

برنامه هاي جاري و آينده
برنامه هاي  برگزاري  با  است  اميدوار  هسته  اين 
روي  تمركز  با  ماهه(   6 الي   3( مدت  طوالني  
موضوع هاي خاص )نظير دورة هندسة ناجابه جايي 
مراكز  با  ارتباط  شد(،  برگزار   89 سال  در  كه 
تحقيقاتي فعال در دنيا )نظير IMPA در برزيل و 
ICTP  در ايتاليا( در حوزه هاي موردعالقة مشترك 
نظير سيستم هاي ديناميكي، برگزاري دوره هاي 
دكتري در موضوع هاي خاص )مانند دورة دكتري 
توانمند،  هندسة جبري(، و جذب هيئت علمي 
قدم هايي جدي تر براي فعال تر شدن پژوهش در 

حوزة هندسه و توپولوژي بردارد.
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رياضيات زيستي، مبحثي ميان رشته اي 
است كه به مطالعة ساختارهاي رياضِي 
مي پردازد.  زيستي  پديده هاي  با  مرتبط 
پژوهشكدة  زيستي  رياضيات  پروژة 
رياضيات از سال 1388 با حمايت معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهور و به منظور 
با حوزه هاي  آشنا كردن محققان جوان 
شركت  و  زيستي  تحقيقات  گوناگون 
آنان در اين تحقيقات آغاز شده است. در 

حال حاضر چند دانشجوي دكتري به همراه پژوهشگران 
جوان از مراكز مختلف علمي كشور در اين برنامه فعاليت 
مي كنند و اين فعاليت ها رو به گسترش است. در اين برنامه 
عالوه برچاپ مقاالت پژوهشي در مجالت معتبر و برگزاري 
كنفرانس هاي داخلي و بين المللي، كارگاه هاي تخصصي 

متعددي به طور ادواري تشكيل مي شود.

مهمترين مباحث پژوهشي مورد نظر در پروژة رياضيات 

زيستي پژوهشگاه در سال 1390، عبارت بوده اند از

مطالعة آماري داده هاي زيستي در حجم باال. 1
مدل سازي . 2 در  پاره اي  ديفرانسيل  معادالت 

فرايندهاي حافظه
الگوي انشعاب در فرايندهاي زيستي و معادالت . 3

ديفرانسيل تأخيري
مطالعة نوسانگرهاي زيستي.. 4

Ç  كارگاه آموزشی مباحثی
در رياضيات زيستی

همايشها
پژوهشكدة رياضيات در سال 1390 ميزبان 4 كارگاه 
و كنفرانس بين المللي و 7 كنفرانس داخلي و ملي بود.

بين المللي جبرهاي  كارگاه آموزشي و كنفرانس 
لي با بعد نامتناهي و كاربردهاي آن

ارديبهشت   23 تا   20 تاريخ  از  آموزشي  كارگاه  اين 
و  داخلي  و  خارجي  استادان  از  نفر   55 با حضور  ماه 
در  فيزيك  و  رياضي  تكميلي  تحصيالت  دانشجويان 
جبرهاي  »ابر  يافته«،  گسترش  آفين  لِي  »جبرهاي 

لي«، و »نمايش هاي ابرجبرهاي لي« برگزار شد.

به دنبال كارگاه، كنفرانسي از 25 تا 27 ارديبهشت ماه 
با سخنراني 15 نفر از رياضيدانان دانشگاه هاي معتبر 
خارجي و 7 نفر از رياضيدانان و فيزيكدانان داخلي و 
تحصيالت  دانشجويان  و  استادان  از  نفر  با حضور 40 

تكميلي برپا شد. سخنرانان مدعو عبارت بودند از 

ارهارد نهر، دانشگاه اتاوا، كانادا.
شون ـ جن چنگ، انستيتوي رياضي فرهنگستان 

چين، تايوان.
ويكيانگ ونگ، دانشگاه ويرجينيا، امريكا.

يونيتا، باترا، مؤسسة تحقيقاتي هاريش چاندرا، هند.

رياضيات زيستي

طرح در اصفهان
تحقيقاتي  برنامة   1389 سال  از  رياضيات  پژوهشكدة 
ويژه اي را در قالب يك طرح تحقيقاتي در شهر اصفهان 
امكانات  ايجاد  با  طرح،  دراين  است.  كرده  پايه گذاري 
فيزيكي الزم در شهر اصفهان و با تأسيس يك پايگاه 
تحقيقاتي، پژوهشگراني از دانشگاه هاي اصفهان و مناطق 
اطراف كه حضور در تهران براي آنها ميسر نيست مي توانند 
با حضور در آنجا با پژوهشكدة رياضيات همكاري كنند. 

در طول دو سال گذشته هر سال 4 پژوهشگر ارشد و 
عده اي پژوهشگر غيرمقيم از حمايت هاي مادي و علمي 
پژوهشكدة رياضيات در قالب اين طرح برخوردار بوده اند. 
قرار است در سال 1391 با توسعة فضای كاری مورد 
طرح  اين  قالب  در  پژوهشگران  از  بيشتري  عدة  نياز، 

تحقيقاتي با پژوهشكده همكاري نمايند.
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Ç  كارگاه آموزشي و كنفرانس
بين المللي جبرهاي لي با بعد 

نامتناهي و كاربردهاي آن

يولي بيليگ، دانشگاه كارلتون، كانادا.
زوئكينگ چن، دانشگاه ويسكانسن-وايتواتر، امريكا.

آليس اي. فيلوسكي، دانشگاه اتوش لوراند، 
مجارستان.

يون گائو، دانشگاه يورك، كانادا.
خوزه ايگناسيو ليبراتي، دانشگاه ملي كوردوبا، 

آرژانتين.
سناپاتي اسوارا رائو، مؤسسة تحقيقات بنيادي تاتا، 

هند.
آليستر سوج، دانشگاه اتاوا، كانادا.

حميد يوسفي، دانشگاه تورنتو، كانادا.
هيرويوكي يامانه، دانشگاه اوساكا، ژاپن.

كيمينگ ژائو، دانشگاه ويفريد لوري، كانادا.

كارگاه دو روزة گراف ها و الگوريتم ها
و  رياضيات  پژوهشكدة  همكاري  با  كارگاه  اين 
پژوهشكدة علوم كامپيوتر پژوهشگاه دانش هاي بنيادي 
در روزهاي 11 و 12 خردادماه سال 1390 برگزار و با 
استقبال بسيار خوبي مواجه شد و حدود 100 نفر در 

آن ثبت نام كردند.

سخنراني   6 شامل  الگوريتم ها  و  گراف ها  كارگاه  
در  دقيقه اي   20 سخنراني   18 و  يك ساعته  اصلي 
الگوريتم ها بود كه توسط استادان و  زمينة گراف ها و 

دانشجويان رشتة رياضي و كامپيوتر ايراد شد.

اين اولين كارگاه مشترك بين دو پژوهشكدة رياضيات 
است.  بنيادي  دانش هاي  پژوهشگاه  كامپيوتر  علوم  و 
يكي از اهداف برگزاري آن، تدارك پيش زمينه اي براي 
كه  بود  نظري  كامپيوتر  علوم  دكتري  دورة  تأسيس 
داير شود.  بنيادي  دانش هاي  پژوهشگاه  است در  قرار 

سخنرانان مدعو عبارت بودند از

آرش اسدپور، دانشگاه نيويورك، امريكا.
مهداد خطيري نژاد، دانشگاه بريتيش كلمبيا، كانادا.

حسين شاه محمد، مؤسسة تكنولوژي راچستر، 
امريكا.

كارگاه توزيع كليد
از ساعت  ماه 1390  تاريخ سوم خرداد  اين كارگاه در 
8 صبح تا 17 بعدازظهر در محل پژوهشگاه دانش هاي 
حدود  در  شد.  برگزار  نياوران  ميدان  در  واقع  بنيادي 
80 نفر در اين كارگاه شركت كردند و هفت سخنراني 
به  ايراد شد.  با پيش توزيع كليد  در زمينه هاي مرتبط 
شبكه هاي  كليد؛  پيش توزيع  موضوع هاي  خصوص 
پوشش؛  از  خالي  خانواده هاي  بي سيم؛  حس گر 
خانواده هاي چكيده ساز كامل و جداكننده، آزمايش هاي 

گروهي و كدهاي ضدجعل مورد بررسي قرار گرفتند.

بنيادي،  دانش هاي  پژوهشگاه  همكاري  با  كارگاه  اين 
انجمن رمز ايران، و دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.
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È  اعضای شورای علمی
     پژوهشکدۀ رياضيات:

از راست: 
مسعود پورمهديان، سعيد 

اعظم،مسعود طوسی، بهروز 
طايفه  رضايی، سعيد اكبری، 

كامران ديوانی آذر، سيد محمد 
حسينی، عليرضا مدقالچی، 

غالمرضا خسروشاهی، و
ايمان افتخاری

كارگاه آموزشي جبر جابه جايي محاسباتي
رياضی  پژوهش های  از  توجهی  قابل  بخش  ايران،  در 
اين  اما  دارد.  اختصاص  جابه جايی  جبر  به  معموالً 
پژوهش ها بيشتر بر جنبه هاي كالسيك و همولوژيك 
جبر جابه جايي متمركز بوده است. در سال هاي اخير 
عبارت  به  و  در جبر جابه جايي،  تركيبياتي  روش هاي 
قرار  توجه  مورد  نيز  تركيبياتي  جابه جايي  ديگر؛ جبر 

گرفته است.

اين  در  دنيا  روز  تحقيقات  با  بيشتر  هماهنگي  براي 
زمينه، تلفيق روش هاي كالسيك با روش هاي جديد، 
در  محاسباتي  روش هاي  از  استفاده  لزوم  دادن  نشان 
كنار روش هاي تركيبياتي، آشنايي بيشتر پژوهشگران و 
دانشجويان تحصيالت تكميلي با روش هاي محاسباتي و 
همچنين به خاطر برخي از ويژگي هاي جبر جابه جايي 
جبر  گروه  آن،  كاربردي   جنبه هاي  مانند  محاسباتي 
دانش هاي  پژوهشگاه  رياضيات  پژوهشكدة  جابه جايي 
بنيادي تصميم به برگزاري كارگاهي در اين زمينه در 

روزهاي 11 تا 16 تيرماه 1390 گرفت.

عملي  و  نظري  بخش  دو  از  كارگاه  اين  برنامه هاي 
تشكيل يافته بود. بخش نظري آن شامل سه درس بود 

كه هر يك در پنج جلسة يك ساعته ارائه شد.

 CoCoA بخش عملي كارگاه مبتني بر كار با نرم افزارهاي
و Singular  بود و در چهار جلسة يك ونيم ساعته برگزار 

شد. سخنرانان مدعو عبارت بودند از

محمد بركات، دانشگاه كايزرسالترن، آلمان.
جورگن هرزوگ، دانشگاه دويسبرگ-اسن، آلمان.

مارتين اولينا راسي، دانشگاه جنوا، ايتاليا.
ماسيمو كابوآرا، دانشگاه پيزا، ايتاليا.

آندرياس استين پس، دانشگاه كايزرسالترن، آلمان.

كارگاه عملي روش هاي آماري در بررسي تصاوير 
MRI

اين كارگاه در روزهاي 22 تا 27 تيرماه 1390 برگزار 
شد و هدف از آن، آشنا كردن دانشجويان با روش هاي 
 MRI آماري مطالعة ساختارهاي مغز بر اساس تصاوير

بود. سخنران مدعو اين كارگاه عبارت بود از

بهادر بهرامي، دانشگاه يو. سي. ال. انگلستان.

كارگاه بررسي و اهميت تصاوير fMRI در مباحث 
تصميم گيري

با   1390 شهريور   20 و   19 روزهاي  در  كارگاه  اين 
گرايش هاي  از  پژوهشگراني  و  دانشجويان  شركت 
برگزار  فلسفه  و  فيزيك،  پزشكي،  رياضيات،  مختلف 
شد. موضوع سخنراني ها، تحليل ساختارهاي مغزي و 
نواحي فعال از نظر    آماري و مدلسازي رياضي بود كه از 
مسائل تحقيقاتي روز به شمار مي رود. سخنران مدعو 

اين كارگاه عبارت بود از 

ليال منتصر كوهساري، دانشگاه Caltech امريكا.
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همايش دو روزة منطق رياضي و كاربردها
در  منطق  روزة  دو  همايش هاي  برگزاري  ادامة  در 
سال هاي اخير، همايشي در اين زمينه با همكاري گروه 
منطق رياضي پژوهشكدة رياضيات و دانشگاه اصفهان 
در روزهاي 9 و 10 آذرماه 1390، در دانشگاه اصفهان 

برگزار شد.

در اين همايش حدود 70 نفر از دانشگاه هاي مختلف 
كشور شركت كردند. تعداد سخنران ها 10 نفر بود كه 

همگي مدعو بودند.

منطق  بخش  دو  هر  از  همايش  در  مطرح  موضوعات 
كالسيك )شامل نظرية مدل، نظرية مجموعه ها، ...( و 
منطق هاي غيركالسيك )شامل منطق شناختي، منطق 

فازي، ...( بود.

كلية  حضور  با  جلسه اي  در  همايش  پايان  در 
شركت كنندگان، موضوع وضعيت گذشته، حال و آيندة 
شاخة منطق رياضي در كشور مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت. حضار ضمن ابراز خشنودي از روند نسبتاً سريع 
رشد اين شاخه در كشور، توصيه هايي براي تسريع و 
تعميق هرچه بيشتر اين جريان ارائه كردند. از جملة 
اين پيشنهادها، طراحي كهادي مرتبط با منطق دردورة 
علوم  و  كاربردها  و  رياضيات  رشته هاي  كارشناسي 
كامپيوتر، و گنجاندن يك درس در حوزة منطق رياضي 
به گونه اي كه  بود  ارشد رياضي  برنامة كارشناسي  در 
اين درس بتواند جايگزين يكي از سه درس اصلي اين 

مقطع باشد.

هشتمين سمينار جبر جابه جايي و مباحث مربوط 
به آن

تحصيالت  دوره هاي  دانشجويان  آشنايي  منظور  به 
تكميلي با زمينه هاي تحقيقاتِي پژوهشگران كشور در 
در  روزه  دو  سمينار  هشتمين  جابه جايي،  جبر  شاخة 
اين زمينه در پژوهشكدة رياضيات پژوهشگاه دانش هاي 
بنيادي، در روزهاي 9 و 10 آذرماه 1390 برگزار شد. 
در اين سمينار 75 نفر از محققان و دانشجويان حضور 

داشتند و 19 نفر سخنرانی كردند.

نهمين كارگاه فرايندهاي تصادفي
تصادفي  فرايندهاي  بين المللي  داخلي  كارگاه  نهمين 
ماه 1390  آبان   5 تا   3 روزهاي  در  آن  كاربردهاي  و 

صنعتي  دانشگاه  رياضيات،  پژوهشكدة  همكاري  با 
اميركبير، و دانشگاه تهران برگزار شد. در اين كارگاه 
دانشجويان  و  استادان  از  نفر   70 حدود  تحقيقاتي، 
از  تصادفي  فرايندهاي  و  احتماالت  زمينة  در  دكتري 
دانشگاه هاي تهران، صنعتي شريف، صنعتي اميركبير، 
مدرس،  تربيت  معلم،  تربيت  ايران،  صنعت  و  علم 
تحصيالت  بهشتي،  شهيد  ياسوج،  اصفهان،  شيراز، 
تكميلي علوم پاية زنجان، گلستان، مازندران، قوچان، 

رفسنجان، يزد، كرمان، و پيام نور شركت داشتند.

زمينة  در  عمومي  سخنراني  چهار  كارگاه،  اين  در 
تن  دو  توسط  تصادفي  فرايندهاي  و  احتماالت 
و  احتماالت  بين المللي  سرشناس  متخصصان  از 
شد.  ايراد  مكزيك  و  انگلستان  از  تصادفي  فرايندهاي 
آناليز  زمينه هاي  در  تحقيقاتي  كارگاه هاي  همچنين 
پنهان،  ماركف  فرايندهاي  تصادفي،  آناليز  طيفي، 
رياضيات  و  زماني،  فرايندهاي خودمشابه و سري هاي 
مالي توسط استادان مدعو از دانشگاه هاي كشور برگزار 

شد. سخنرانان مدعو عبارت بودند از

ماريا اميليا كابالرو آكوستا، دانشگاه ملي مكزيك، 
مكزيك.

چارلز گلدي، دانشگاه ساسكس، انگلستان.
احمدرضا سلطاني، دانشگاه كويت، كويت.

هيربد آسا، دانشگاه مونتريال، كانادا.

كارگاه مباحثي در رياضيات زيستي
دومين كارگاه آموزشي رياضيات زيستي در روزهاي 
رياضيات  پژوهشكدة  در   1390 دي ماه   8 تا   5
اين  در  شد.  برگزار  بنيادي  دانش هاي  پژوهشگاه 
محققان  و  دانشجويان  از  نفر   60 از  بيش  كه  برنامه 
در  مباحثي  داشتند،  شركت  گوناگون  رشته هاي 
و  استادان  توسط  زيستي  علوم  آمار  و  رياضيات 
محققان ايراني مطرح شد. سخنران مدعو اين كارگاه 

عبارت بود از

ياشار احمديان، دانشگاه كلمبيا، امريكا.

 دومين سمينار جبر جابه جايي تركيبياتي
جابه جايي  جبر  آموزشي  دورة  برگزاري  خالل  در 
جهت   ،1390 سال  دوم  ماهة  شش  در  تركيبياتي 
آشنايي بيشتر شركت كنندگان اين دوره با موضوعات 
تركيبياتي  دومين سمينار جبرجابه جايي  بحث،  مورد 
و  تكميلي  تحصيالت  دانشجويان  از  نفر  با حضور 80 
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نروژي  برجستة  متخصصان  از  يكي  و  ايراني  استادان 
بنيادي  دانش هاي  پژوهشگاه  رياضيات  پژوهشكدة  در 

برگزار شد.

كارگاه توپولوژي و ديناميك
 8 روزهاي  در  كه  ديناميك  و  توپولوژي  كارگاه  در 
رياضيات  پژوهشكدة  در   1390 ماه  بهمن   12 تا 
هدف  با  كوتاه مدت  آموزشي  دورة  چند  شد،  برگزار 
آشنا كردن دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري با 
توپولوژي  موضوعات تحقيقاتي مطرح در چند شاخة 

استقبال  شد.  برگزار  ديناميكي  سيستم هاي  و 
طوري  به  بود  توجه  قابل  كارگاه  اين  از  دانشجويان 
كه حدود 65 نفر در كارگاه ثبت نام كردند. به عالوه، 
عده اي از استادان دانشگاه هاي مختلف كشور هم در 
آن شركت داشتند. عالوه بر چهار دورة آموزشي، دو 
تك سخنراني هم در اين كارگاه ايراد شد. سخنرانان 

مدعو عبارت بودند از

الخاندرو كوكسارد، دانشگاه فدرال فلوميننس، برزيل.
آندره ناواس، دانشگاه سانتيگو، شيلي.

سمينارهايدائمي
سمينارهاي ماهانة عمومي

سمينار ماهانة عمومي )colloquium talk( چهارشنبة 
اول هر ماه در پژوهشكدة رياضيات برگزار مي شود. اين 
از سخنراني هاست كه در  رشته سمينارها مجموعه اي 
آنها دانشوران برجسته در رشته هاي مختلف تحقيقاتي 
دربارة موضوعي عمومي در رياضيات به بحث مي پردازند.

سمينار ماهانة آناليز غيرخطی
سمينارهاي هفتگي و دوهفتگی

پژوهشكدة رياضيات در سال 90 صدها جلسه سمينار 

هفتگي و دوهفتگی در 8 شاخة تحقيقاتي زير برگزار 
كرده است:

سمينار هفتگي تركيبيات و محاسبه. 1
سمينار هفتگي هندسة جبري. 2
سمينار هفتگي هندسه و توپولوژي. 3
سمينار هفتگي فرايندهاي تصادفي و كاربردهاي آن. 4
سمينار هفتگي جبر جابه جايي. 5
سمينار هفتگي منطق رياضي. 6
سمينار دوهفتگي رياضيات زيستي. 7
سمينار هفتگي جبر عملگرها و كاربردهاي آن . 8

)درس هايي در فضاي عملگري(

آموزش
دوره هاي آموزشي خاص

سه  در  تاكنون  مدت  تخصصي طوالني  دوره هاي  اين 
برگزار  آزمايشي  طور  به  روز  مطرِح  پژوهشِي  شاخة 
نظر  در  پژوهشكده  بوده اند.  همراه  موفقيت  با  و  شده 
مؤسسات  در  كه  را  دوره ها  گونه  اين  برگزاري  دارد 
تحقيقاتي معتبر دنيا مانند MSRI رايج است، به طور 

سيستماتيك پيگيري كند.

هندسة ناجابه جايي
اين برنامه به سرپرستي مسعود خلخالي، استاد دانشگاه 
انتاريوي غربي در كانادا، در سال 1389 آغاز شد و تا 

شهريور ماه 1390 و در 2 ترم تحصيلي ادامه يافت.

هندسة ناجابه جايي شاخه اي ميان رشته اي در رياضيات 
 Alain( مدرن است كه 30 سال پيش توسط الن ُكن
پايه گذاري   ،)1982 فيلدز  مدال  برندة   ،Connes
عمده اي  به شاخة  تبديل شدن  در حال  امروزه  و  شد 
اين مبحث  است.  نظري  فيزيك  و  رياضيات مدرن  در 
و مكانيك  نظرية شاخص  كه ريشه در جبر عملگرها، 
كوانتومي دارد تأثيرات عمده اي برحوزه هاي متعددي از 
رياضيات مدرن همچون توپولوژي جبري، نظرية شاخص 
عملگرهاي بيضوي، نظرية هندسي گروه ها، جبر و نظرية 
نظري  فيزيك  در  آن  كاربردهاي  است.  داشته  اعداد، 
ذرات  استاندارد  فيزيك حالت جامد، مدل  بر  مشتمل 
بنيادي، بازبهنجاري سازي در نظرية ميـدان كـوانتومي، 

نظرية ريسمـان و نظـرية پيمانه اي است.
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دارد  رشد  براي  زيادي  پتانسيل  ناجابه جايي،  هندسة 
و فرصت بي نظيري به محققان جوان مي دهد تا پس 
به  كوتاه  تقريباً  زماني  بازة  يك  در  فشرده  آموزش  از 

تحقيقات بپردازند.
هندسة  در  آموزش هايي  و  دوره ها  برنامه،  اين  در 
ناجابه جايي به همراه مواد درسي پايه اي از حوزه هاي  

رياضي مرتبط در دو ترم ارائه شد.

جبر جابه جايي تركيبياتي
در دهة 1970، ريچارد استانلي با استفاده از حلقه هاي 
براي  باال  كران  مسئلة  كه  كرد  ثابت  كوهن ـ مكالي 
روند  متعاقباً  و  است  درست  دلخواه  بُعد  با  كره هاي 
شد.  ايجاد  جابه جايي  جبر  تحقيقات  در  جديدي 
جبري  مطالعة  در  اوليه  شيوه هاي  ديگر،  عبارت  به 
تركيبيات در زمينة پلي توپ هاي محدب و مجتمع هاي 
سادكي در جبر جابه جايي مورد استفاده قرار گرفت و 
»جبر جابه جايِي تركيبياتي« پديدآمده در سال 1387، 
براي آشنايي محققان و دانشجويان تحصيالت تكميلي 
در  ماه   6 مدت  به  آموزشي  دورة  يك  مبحث  اين  با 

پژوهشكدة رياضيات برگزار شد.

دانشجويان  از  تعدادي  دوره،  اين  برگزاري  از  پس 
تركيبياتي  جابه جايي  جبر  به  دوره  در  شركت كننده 
عالقه مند شدند و تحصيالت خود را در اين شاخه در 
دورة دكتري آغاز كردند. همچنين، تعدادي از محققان 
و دانشجويان كشور فعاليت تحقيقاتي خود را در شاخة 
جبر جابه جايي تركيبياتي شروع كرده و شاخة مذكور 
موفقيت هاي  و خوشبختانه  دادند  توسعه  در كشور  را 
به  توجه  با  لذا  زمينه حاصل شد  اين  در  چشمگيري 
اين موفقيت ها دورة ديگري براي آشنايي دانشجويان با 
جبر جابه جايي تركيبياتي از مهر ماه 1390 به مدت 6 
ماه در پژوهشكدة رياضيات برگزار شد. ادامة اين دوره 

در مهر ماه 1391 خواهد بود.

نظرية مدل و كاربردهاي آن
و  حساب  و  جبر  و  مدل  نظرية  تعامل  به  دوره  اين 
ترم(  )دو  سال  يك  آن  مدت  دارد.  اختصاص  هندسه 
است و از اول مهرماه 1390 شروع شده است. برنامة 
ترم  در  و  بوده  روزانه  آموزش هاي  به صورت  اول  ترم 
دوم شامل سمينار و سخنراني هايي براي مدعو داخلي 

و خارجي خواهد بود.

تحصيالت  دانشجوي  دوره  اين  در  شركت  متقاضيان 

مي توانسته اند  و  بوده اند  رياضيات  رشتة  در  تكميلي 
را به صورت يك درس چهار واحدي  اين درس  نمرة 
به دانشگاه هاي خود انتقال دهند )به عنوان دانشجوي 

ميهمان در پژوهشگاه(.

مدل  نظرية  دوره،  اين  در  بحث  مورد  موضوعات 
ساختارهاي تحليلي حقيقي، نظرية مدل ساختارهاي 

زاريسكي، نظرية مدل ميدان هاي pـ اديك است.

دوره هاي دكتري

1. دورة دكتري هندسه )با تمركز بر هندسة جبري(
4 دانشجوي پذيرفته شده در اين دوره، در سال 1390 

به فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي مشغول بوده اند.

2. دورة دكتري علوم كامپيوتر نظري
دورة  كردن  داير  براي  اوليه  تداركاتي  مراحل  از  يكي 
دكتري علوم كامپيوتر نظري، برگزاري كارگاه گراف ها 
در  كامپيوتر  علوم  پژوهشكدة  همكاري  با  الگوريتم  و 

سال 1390 بود.

سال  براي  رشته  اين  در  دانشجو   4  ،90 سال  در 
تحصيلي 1391ـ1390 پذيرفته شدند و قرار است از 
امكانات گروه هاي منطق و تركيبيات در جهت هدايت 

اين دانشجويان استفاده شود.

پـژوهشكدة  محـاسبـات  آزمـايشـگاه 
رياضيات

كالستر ]خوشة[ جديد پژوهشكدة رياضيات با فناوري 
هايبريد ]CPU.GPU[ و حداكثر توان پردازشي 4/35 
اين  شد.  راه اندازي   1390 تابستان  در   Tera Flops
 108 و   GPU پردازشي  هستة   1376 شامل  سامانه 

هستة پردازشي CPU  است.

پروژ هاي انجام شده
در طول 6 ماه فعاليت كالستر، به طور ميانگين 95 درصد 
منابع سيستم مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته است. 

عناوين پروژه هاي انجام شده به قرار زير است.
1. A clustering approach for estimating 

parameters of a profile hidden Markov 
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model.
2. Optimal region of latching activity in 

an adaptive Potts model for networks of 
neurons.

3. LSCPL: An algorithm for interface of 
gene networks using Bayesian network.

4. A new method for controlling epidemics 
of diseases in a population network.

5.  Hadamard matrices of order 32.

ميهمانان
خارجي  مدعوين  بر  عالوه  رياضيات  پژوهشكدة 
كنفرانس ها، در سال 90 ميزبان 19 ميهمان خارجي 
و ايراني از خارج از كشور بوده است كه دستاوردهاي 
دورة  يا  و  سخنراني  تك  صورت  به  را  خود  علمي 
مطرح  پژوهشگاه  محققان  براي  آموزشي  كوتاه مدت 

كرده اند.
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علوم اعصاب  شناختي در زمرة علوم زيستي و محل 
تالقِي شاخه هاي علمي مختلفي است. در اين حوزة 
قابليت هاي  با  مغز  سلول هاي  فعاليت  ارتباط  علمي، 
تصميم گيري،  توجه،  ادراكات حسي،  مانند  شناختي 
مي گيرند.  قرار  مطالعه  مورد  يادگيري  و  حافظه 
پيشرفت دانش بشر دربارة مغز و قابليت هاي شناختي 
حوزه هاي  از  بسياري  بر  گذشته  دهه   3 طي  آن 
پيدايش علوم  به  و منجر  تأثير گذاشته  علمي ديگر 
است.  شده  جديد  فناوري هاي  و  ميان  رشته اي 
مدل سازي  يا  محاسباتي  اعصاب  علوم  شكل گيري 
اواخر  در  علمي  تحوالت  مهمترين  جمله  از  عصبي 
قرن گذشته بوده است. تبيين فرايندهاي عصبي كه 
زيرساخت شناخت و ساير قابليت هاي پيچيدة مغزند 
و مدل سازي اين فرايندها به زبان رياضي امكان فهم 
به كارگيري  همچنين  و  شناختي  پديده هاي  بهتِر 
مختلف  شئون  در  مغز  محاسباتي  قابليت هاي 
زندگي را فراهم مي آورد. پيدايش علوم نويني مانند 

و  مغز  ارتباط  امكان  به  و دستيابي  مهندسي عصبي 
از جمله دستاوردهاِي وحدِت اين شاخه هاي  ماشين 
علمي است. علوم اعصاب به تدريج در ايران نيز مورد 

توجه قرار گرفته است. 

در   1375 سال  در  كه  شناختي  علوم  پژوهشكدة 
بنيادي تأسيس شد، در جهت  پژوهشگاه دانش هاي 
مدل سازي  اعصاب شناختي،  علوم  پيشبرد  و  ترويج 
علوم  و  علوم  اين  بين  ارتباط  برقراري  و  عصبي، 
مهندسي )شامل هوش مصنوعي، پردازش سيگنال و 

رباتيك( فعاليت مي كند. 

اين پژوهشكده، يك عضو هيئت  در سال 1390، در 
علمي و 25 پژوهشگر ديگر با تخصص هاي مختلف در 
10 طرح پژوهشي فعاليت داشته اند كه 5 نفر از آنها 
پژوهشگر مقيم و 20 نفر پژوهشگر غير مقيم بوده اند.

و   )BMI( ماشين  ـ   مغز  ارتباط  ملي  طرح  راه اندازي 

سال تأسيس: 1375

پژوهشكدة علوم شناختي
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و  اعصاب  پژوهشي تصويربرداري  فعاليت گروه  آغاز 
تحليل سيگنال و تصوير از جمله اقدامات پژوهشكده 
در اين سال بود. همچنين طرح تكميل آزمايشگاه هاي 
علوم اعصاب پژوهشكده در باغ الرك به انجام رسيد 
اختيار  در  مجهزي  و  جديد  آزمايشگاهي  فضاي  و 
جذب  اقدامات،  اين  الزمة  گرفت.  قرار  پژوهشگران 
براي  دانشگاه ها  علمي  هيئت  اعضاي  از  عده اي 
تكميل كادر متخصص پژوهشكده بود كه در سال 90 
انجام شد. در اين سال )2011(، همكاران پژوهشكده 

34 مقالة پژوهشي در مجالت ISI منتشر كردند.

برگزاري كنفرانس هاي داخلي و بين المللي متعدد به 
منظور اعتالي سطح علمي پژوهشگران و دانشجويان 

عالقه مند به علوم اعصاب شناختي از جمله فعاليت هاي 
هر سالة اين پژوهشكده است كه در سال 1390 نيز 
صورت پذيرفت. همچنين پژوهشكده در اين سال، با 
دكتري  دورة  براي  دانشجو  پذيرش  فراخوان  انتشار 
علوم اعصاب شناختي از ميان استعدادهاي درخشان 
گامي ديگر در جهت تربيت نيروي انساني متخصص 

در اين زمينه برداشت.

اين  عملكرد  دربارة  تفضيلی تری  گزارش  ادامه،  در 
پژوهشكده در سال 1390 می آيد.

پژوهش
طرح هاي در دست اجرا در سال 1390
1. Web-based interactive 2D/3D medical 

image processing and visualization 
software.

2. State-dependent effects of stimulus 
presentation duration on the temporal 
dynamics of neural responses in the 
infertemporal cortex of macaque monkeys.

3. Implantable Biomedical Microsystems.

4. Optimal local basis: A reinforcement 
learning approach for face recognition.

5. Cost-sensitive learning of top-down 
modulation for attentional control.

66 نـاحية6. 6NMDA گيـرنـده6هـاي6 دخـالت6 بـررسي6
هيپوكمپ6شكمي6بر6اثرات6ضد6اضطرابي6مورفين.

76 تشخيص6حركت6به6همراه6اختالالت6درك6زمان6در6.
بيماران6مبتال6به6پاركينسون.

86 تشخيص6چهره6از6غيرچهره6با6استفاده6از6ويژگي6هاي6.
بيولوژيكي6سيستم6بينايي.

96 بر6شكل6پذيري6. تگمنتال6شكمي6 ناحية6 اثر6 بررسي6
سيناپسي6در6هيپوكامپ6موش6صحرايي.

طبقه6بندي6اشياء6براساس6بينايي6شناختي..106

يافته هاي علمي در سه سال منتهي به 1391
ايجاد يك مدل محاسباتي براي تكامل و يادگيري 
كنترل توجه، با الهام از سيستم كنترل توجه در 

موجودات شناختي 
مجريان:6مجيد6نيلي6احمدآبادي،6بابك6نجار6اعرابي،�66

همكاران6طرح:6هادي6فاطمي6شريعت6پناهي،6علي6
مريم6السادات6 هرندي،6 تفضلي6 مهرتاش6 برجي،6
نرگس6 نوروزي،6 احسان6 بختياري،6 ريحانه6 ميريان،6

نوري،6آرش6آرامي،6حسن6ذكايي

سيستم  چند  ايجاد  دنبال  به  پژوهشي  خِط  اين  در 
مصنوعي  موجودات  در  توجه  كنترل  يادگيري  براي 
هستيم. به اين منظور، يك ايدة واحد را در قالب يك 

هدف  كه  كرده ايم  فرمول بندي  بهينه سازي  مسئلة 
با محدوديت زمان/توان  آن، تصميم سازي در مواجهه 
را در  ايده  اين  استفاده است.  قابل  منابع  يا  پردازشي 
در  كاربرد  اولين  برده ايم.  به كار  متفاوت  كاربرد  چند 
يك  در  ربات  يك  رانندگي  خط  بر  يادگيري  مقولة 
محيط كنترل شده است. كاربرد دوم تشخيص چهره با 
دقت باالست. در رانندگي، ربات به صورت تدريجي فرا 
مي گيرد كه اطالعات الزم در هر لحظه را از اطالعات 
اضافي جدا كند. در سيستم تشخيص چهره، با توجه 
به ويژگي هاي خاص هر فرد دقت بازشناسي چهره به 

اندازة قابل توجهي افزايش يافته است.
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و  يادگيري  براي  محاسباتي  مدل  يك  ايجاد 
از  الهام  با  چندحسي،  فضاي  در  مفهوم سازي 

عملكرد عصب هاي آينه اي در مغز ميمون 
مجريان:6مجيد6نيلي6احمد6آبادي،6بابك6نجار6اعرابي،�66

حاجي6 حسين6 مباحي،6 حسين6 طرح:6 همكاران6
فيروزي،6 هادي6 عامي6زاده،6 سعيد6 ميرصادقي،6

مصطفي6اجلوئيان،6هادي6مرادي6سبزوار

همراه6 بلكه6 نيست6 عمل6 يك6 سادة6 تكرار6 تنها6 تقليد6
بتوان6 كه6 صورتي6 در6 است.6 عمل6 شناخت6 و6 فهم6 با6
الگوريتم6هايي6براي6يادگيري6تقليدي6براي6سيستم6هاي6
و6 آموزش6 روش6 كرد،6 ايجاد6 پيچيده6 و6 رباتيكي6
به6كارگيري6اين6سيستم6ها6توسط6انسان6متحول6خواهد6
مكانيزم6 از6 الهام6گيري6 با6 پژوهشي،6 خط6 اين6 در6 شد.6
نوروني6درصدد6ايجاد6سيستمي6براي6يادگيري6تقليدي6
عملكرد6 بر6 متكي6 مربوطه6 نوروني6 مكانيزم6 هستيم.6
ديناميكي6 سيستم6هاي6 رفتار6 و6 آينه6اي6 عصب6هاي6
بررسي6 مورد6 را6 سيستم6ها6 اين6 لذا6 است.6 غيرخطي6
قرار6داده6و6مجموعه6اي6از6الگوريتم6هاي6يادگيري6رفتاِر6
جمله6 از6 ــ6 مختلف6 ربات6هاي6 براي6 تقليد6 بر6 مبتني6
ربات6انسان6نما،6ربات6خيمه6شب6بازي6و6ربات6چهارپا6ــ6

به6دست6آورده6ايم.

سيستم هاي  در  عاطفي  يادگيري  مدل سازِي 
مدل هاي  با  همراه  و  آن  براساس  و  شناختي 
براي  محاسباتي  ابزارهاي  ساخت  ـ عصبي،  فازي 
پيچيده،  پديده هاي  پيش بيني  و  مدل سازي 

خصوصاً پديده هاي غيرخطي و غيرايستا 
كارولوكس،�66 زنده6ياد6 اعرابي،6 نجار6 بابك6 مجريان:6

مسعود6 بابلي،6 قلي6پور6 علي66 طرح:6 همكاران6
ميرمؤمني،6احمد6كلهر،6حسين6سليماني6بجستاني

علت  به  خطي ـ محلي  فازي ـ عصبِي  مدل هاي 
از  بهره گيري  فازي،  مدل هاي  زياِد  تفسيرپذيري 
روش هاي يادگيري شبكه هاي عصبي و نيز بهر ه گيري 
از  خطي،  مدل هاي  طراحي  و  تحليل  ابزارهاي  از 
محسوب  غيرخطي  مدل هاي  رايج ترين  و  مفيدترين 
اين  عملكرد  بهبود  پژوهشي،  خط  اين  در  مي شوند. 
مدل ها در كاربردهاي برخط و غيربرخط مورد نظر بوده 
است. سعي شده تا عدم انعطاف ساختار مدل ها برطرف 
شود آنچنان كه مدل، قابليت سازماندهي مجدد خود را 

حين عمل داشته باشد.
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 توسعة روش هاي هوشمند )منبعث از سيستم هاي 
مغزي  فعاليت هاي  آشكارسازي  براي  عصبي( 
تشديد  تصويرنگاري  داده هاي  از  استفاده  با 

مغناطيسي كاركردي 
مجري:6حميد6سلطانيان6زاده،6همكاران6طرح:6غالمعلي�66

حسين6زاده6دهكردی،6محمد6شمس،6محمد6سليماني

تأثير6 و6 انسان6 مغز6 به6منظور6كشف6چگونگي6عملكرد6
بهره6 گوناگوني6 روش6هاي6 از6 امروزه6 آن،6 بر6 بيماري6ها6
مي6برند6كه6تصويرنگاري6تشديد6مغناطيسي6كاركردي6
تعداد6 رويكرد،6 اين6 در6 روش6هاست.6 اين6 مهمترين6 از6
مي6شود6 گرفته6 انسان6 مغز6 از6 سه6بعدي6 تصوير6 زيادي6
فعاليت6هاي6 حاصل،6 داده6هاي6 تحليل6 با6 سپس6 و6
ضعيف66 به6 توجه6 با6 مي6شوند.6 آشكارسازي6 مغزي6
وجود6 و6 مغزي6 فعاليت6هاي6 از6 ناشي6 سيگنال66 بودن6
تحليل6 آرتيفكت(،6 و6 )نويز6 ناخواسته6 سيگنال6هاي6
كاركردي6 مغناطيسي6 تشديد6 تصويرنگاري6 داده6هاي6
از6 كه6 هوشمند6 روش6هاي6 توسعة6 با6 ما6 است.6 پيچيده6
شده6ايم6 موفق6 گرفته6اند6 نشأت6 عصبي6 سيستم6هاي6
فعاليت6هاي6مغزي6را6با6دقت6باالتري6نسبت6به6روش6هاي6
فازي،6 از6منطق6 اين6روش6ها6 كنيم.6 آشكارسازي6 قبلي6
مقياسي6 چند6 نمايش6 و6 مصنوعي،6 عصبي6 شبكه6هاي6
بهره6مي6برند6و6لذا6توانايي6كاهش6اثر6نويز6و6آرتيفكت6ها6
از6داده6هاي6تشديد6 را6در6استخراج6فعاليت6هاي6مغزي6

مغناطيسي6دارند.

توسعة شبكه هاي عصبي مصنوعي براي بخش بندي 
تصاوير پزشكي و استخراج اطالعات از آنها 

طرح:�66 همكاران6 سلطانيان6زاده،6 حميد6 مجري:6
مصطفي6جبروتي6مقدم

در  پزشكي  تصاوير  از  اطالعات كّمي  استخراج  امروزه 
پژوهش ها و درمان هاي مرتبط با بسياري از بيماري ها 
كّمي،  اطالعات  استخراج  پيش نياز  است.  ضروري 
اين  در  است.  مختلف  مناطق  به  تصاوير  بخش بندي 
درمان  و  شناسايي  در  كه  تصاوير  از  بخشي  مرحله، 
بيماري خاصي مؤثر است از بقية تصوير جدا مي شود. 
حضور سيگنال هاي ناخواسته در تصوير و روي هم قرار 
گرفتن بخش هاي مختلف بدن در تصوير باعث مشكل 
متخصص  پزشكان  مي شود.  تصوير  بخش بندي  شدن 
مي توانند با صرف وقت زياد بخش هاي مختلف تصاوير 
پزشكي را از هم تميز دهند اما اين كار هزينة زيادي 

با  را  تصوير  كه  خودكار  روش هاي  ابداع  لذا  دارد. 
توجه  مورد  كند  بخش بندي  كامپيوتري  برنامه نويسي 
شبكه هاي  توانايي هاي  از  پروژه  اين  در  است.  گرفته 
كسب  و  مزاحم  عوامل  با  مقابله  در  مصنوعي  عصبي 
تا  گرفته ايم  بهره  عملي  در شرايط  اعتماد  قابل  نتايج 
بخش بندي ساختارهاي خاصي از مغز انسان را به طور 
ساختارها  اين  دهيم.  انجام  كامپيوتر  توسط  خودكار 
شامل هيپوكامپ، پوتامن، تاالموس، كادت و آميگداال 
هستند كه در بيماري هاي عصبي از قبيل صرع، آلزايمر، 
پيشنهادي  روش  مي شوند.  تغيير  دچار  پاركينسون  و 
توانسته است اين ساختارها را با دقت بيشتري نسبت 

به روش هاي مطرح، بخش بندي كند.

  EEG مدل سازي فعاليت هاي مغز و سيگنال هاي
و fMRI حاصل6

مجري:6حميد6سلطانيان6زاده،6همكاران6طرح:6عباس�66
باباجاني6فرمي،6جان6مورن

و6 از6سيگنال6ها6 استفاده6 با6 مغز6 فعاليت6هاي6 شناسايي6
تصاويري6كه6به6طور6غير6تهاجمي6به6دست6مي6آيند6از6
متعدد6 كاربردهاي6 در6 مفيد6 و6 عالقه6 مورد6 موضوعات6
است.6اين6كار6به6جهت6وجود6سيگنال6هاي6ناخواسته6
تصاوير6 و6 سيگنال6ها6 در6 آرتيفكت(6 و6 نويز6 قبيل6 )از6
از6 يكي6 است.6 دشوار6 كاري6 انسان6 مغز6 از6 ثبت6شده6
واقع6 مفيد6 مسير6 اين6 در6 مي6تواند6 كه6 راهكارهايي6
شود،6تخمين6فعاليت6هاي6مغز6با6استفاده6از6مدل6هاي6
طور6 به6 استفاده6شده6 مدل6هاي6 كيفيت6 است.6 مناسب6
تخمين6 فرايند6 از6 حاصل6 نتايج6 كيفيت6 در6 مستقيم6
واقع6گرايانه6ضروري6 ايجاد6مدل6هاي6 لذا6 و6 دارد6 نقش6
انسان،6 مغز6 سيستم6 پيچيدگي6 به6 توجه6 با6 اما6 است؛6
اين6 در6 است.6 مشكل6 واقع6گرايانه6 مدل6هاي6 ساخت6
بر6 حاكم6 روابط6 و6 مغز6 ساختار6 به6 توجه6 با6 پروژه،6
واقع6گرايانه6اي6 مدل6هاي6 الكتريكي،6 سيگنال6هاي6
اندازه6گيري6 و6 توليد6 مراحل6 و6 مغزي6 فعاليت6هاي6 از6
تغييرات6 و6 6)EEG( حاصل6 الكتريكي6 سيگنال6هاي6
ميزان6اكسيژن6خون6در6بخش6هاي6فعال6مغز6كه6منجر6
به6توليد6سيگنال6هاي6تصويرنگاري6تشديد6مغناطيسي6
است.6 آمده6 دست6 به6 مي6شود،6 6)fMRI( كاركردي6
با6 كه6 مي6دهند6 نشان6 عملي6 ارزيابي6هاي6 و6 بررسي6ها6
فعاليت6هاي6 مي6توان6 پيشنهادي6 مدل6هاي6 از6 استفاده6
مغز6را6با6دقت6و6حساسيت6باالتري6نسبت6به6روش6هاي6

سنتي6شناسايي6كرد.
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استخراج و مقايسة فعاليت هاي عصبي و شبكه هاي 
عصبي در افراد سالم و بيمار 

مجري:6حميد6سلطانيان6زاده،6همكاران6طرح:6غالمعلي�66
حسين6زاده6دهكردی،6بابك6افشين6پور،6استفن6استروتر

بيماري6هاي6نورولوژيك6سيستم6مغز6و6اعصاب6را6تحت6
عملكرد6 در6 اختالل6 باعث6 و6 مي6دهند6 قرار6 خود6 تأثير6
را6 بيماران6 باليني،6 عالئم6 بروز6 مي6شوند.6 آن6 طبيعي6
روانة6مطب6پزشكان6مي6كند6و6پزشكان6براي6تشخيص6
بيماري6و6درمان6مناسب6آن6نيازمند6اطالعات6دقيق6و6
امروزه6 اعصاب6اند.6 و6 فعاليت6هاي6سيستم6مغز6 از6 جامع6
فعاليت6هاي6مغزي6 ثبت6 براي6 پيشرفته6اي6 دستگاه66هاي6
به6طور6غيرتهاجمي6در6دسترس6است6اما6خروجي6اين6
دستگاه6ها6تمامي6اطالعات6مورد6نياز6پزشكان6را6به6دست6
خاصي6 رياضي6 الگوريتم6هاي6 منظور،6 اين6 به6 نمي6دهد.6
تصاوير6 روي6 از6 مغز6 فعاليت6هاي6 استخراج6 به6 قادر6 كه6
ساخته6 باشند6 6)fMRI( كاركردي6 مغناطيسي6 تشديد6
شده6است.6عملكرد6اين6الگوريتم6ها6را6با6روش6هاي6سنتي6
مقايسه6كرده6و6برتري6روش6هاي6پيشنهادي6را6نسبت6به6
روش6هاي6سنتي6با6استفاده6از6داده6هاي6مشابه6سازي6شده6
و6واقعي6نشان6داده6ايم.6شايان6ذكر6است6كه6فعاليت6هاي6
و6 مي6گيرد6 صورت6 متعدد6 شبكه6هاي6 قالب6 در6 مغز6
مشكالت6 مي6تواند6 شبكه6ها6 اين6 در6 اختالل6 هرگونه6
هم6 مورد6 اين6 در6 كند.6 ايجاد6 انسان6 براي6 نورولوژيك6
تخمين6 به6 قادر6 كه6 كرده6ايم6 ارائه6 مناسبي6 روش6هاي6
مي6توانند6 و6 انسان6هستند6 مغز6 در6 هاي6عصبي6 شبكه6
اختالالت6حاصل6در6آنها6به6خاطر6بيماري6را6آشكاركنند.

مشخص كردن ارتباطات ساختاري و كاركردي 
داده هاي  روي  از  مغز  مختلف  بخش هاي  بين 

 MRI و EEG

مجري:6حميد6سلطانيان6زاده،6همكاران6طرح:6عباس�66
باباجاني6فرمي،6الدن6اميني،6مريم6افضلي،6اسماعيل6
داوودي،6غالمعلي6حسين6زاده6دهكردی،6كريستيان6

ژوتن

پردازش6هاي6عصبي6در6مغز6انسان6در6قشر6خاكستري6
فيبرهاي6 از6طريق6 نتايج6حاصل6 مي6پذيرد.6 آن6صورت6
عصبي6در6مادة6سفيد6مغز6به6بخش6هاي6ديگري6از6مادة6
خاكستري6و6يا6به6ساقه6مغز6و6سپس6به6نخاع6و6نهايتا6ً
به6اندام6هاي6مختلف6بدن6ارسال6مي6شود.6طبيعتا6ًانتشار6
سيگنال6هاي6عصبي6نياز6به6اتصاالت6مناسبي6دارد6و6اگر6
اين6اتصاالت6تضعيف6شوند6بر6انتشار6سيگنال6هاي6عصبي6

اثر6مي6گذارند.6عالوه6بر6اين،6بخش6هاي6مختلفي6از6قشر6
خاكستري6مغز6در6تعامل6با6يكديگر6فعاليت6مي6كنند6تا6
انسان6بتواند6كار6خاصي6را6انجام6دهد.6شناسايي6تعامالت6
اين6 كه6 ارتباطات6ساختاري6 و6 مغز6 مختلف6 بخش6هاي6
تعامالت6را6مقدور6مي6سازد6از6زمينه6هاي6فعال6پژوهشي6
است.6ما6الگوريتم6ها6و6نرم6افزارهايي6ارائه6داده6ايم6كه6قادر6
به6شناسايي6بخش6هاي6فعال6مغز6از6روي6داده6هاي6نوار6
از6 بخش6ها6 اين6 ساختاري6 ارتباطات6 و6 6 )EEG( مغزي6
6)DTMRI(6روي6تصاوير6تشديد6مغناطيسي6تا6نور6انتشار
اختالالت6 نتايج6حاصل6مي6توان6 از6 استفاده6 با6 هستند.6
ناشي6از6بيماري6هاي6نورولوژيك6را6شناسايي6كرد6و6اثر6

معالجات6را6بر6روي6آنها6ارزيابي6نمود.

اساس  بر  اشياء  بازشناسي  سلسله مراتبي  مدل 
يافته هاي زيستي دستگاه بينايي 

مجري:6رضا6ابراهيم6پور،6همكاران6طرح:6سيد6مهدي�66
خليق6رضوي،6كريم6رجايي،6مسعود6قدرتي

اگرچه تشخيص اشياي جهان واقعي يكي از پيچيده ترين 
و  انسان  بينايي  ولي دستگاه  و سخت ترين كارهاست، 
ديگر پستانداران اين كار را به سريع ترين، دقيق ترين، 
و پايدارترين شكل انجام مي دهد. مدل هاي محاسباتي 
بسياري براي تشخيص اشياء بر اساس ساختار بينايي 
چالش برانگيز  اهداف  از  يكي  شده اند.  ساخته  انسان 
اين مدل هاي محاسباتي، استخراج ويژگي هاي بينايي 
به نحوي است كه تا حد امكان نزديك به ويژگي هاي 
مغز  در  بينايي  پردازش  بتواند  و  باشد  بيولوژيك 
انسان را تقليد كند. به منظور استخراج  پستانداران و 
اقتباس شده  مدل  يك  تحقيق  اين  در  ويژگي ها،  اين 
مي گردد  ارائه  چهره  تشخيص  كار  براي  بيولوژي  از 
از مدل مفهومي سلسله مراتب  كه در واقع گسترشي 
سلول هاي ساده به پيچيدة هابل و ويزل است. عالوه بر 
بينايي مفيد، سازوكار  اين، براي استخراج ويژگي هاي 
مدل  يادگيري  فرايند  در  تطبيقي  تشديد  نظرية 
پيشنهادي به كار گرفته شد. اين روش به مدل امكان 
يادگيري شده  اطالعات  تخريب  مقابل  در  تا  مي دهد 
شواهد  بماند.  باقي  پايدار  يادگيري هاي جديد،  توسط 
بيولوژيكي حاكي از آن است كه چنين سازوكاري در 
درون  ريزمدارهاي اليه اي قشربينايي تعبيه شده است. 
ـ  فيزيكي  روان   آزمايش  با طراحي يك  اين،  بر  عالوه 
مشاهده شد كه مدل پيشنهادي الگوي كارايي انسان در 
كار تشخيص سريع چهره از غير چهره را مي تواند تقليد 

كند، كه نشان دهندة محتمل بيولوژيكي مدل است.
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نمودار فاز نورون ها 
مجري:6سيد6حامد6سيد6عاليي�6

در اين پژوهش، فضاي پارامترهاي يك شبكة عصبي 
معني  به  )فاز  فاز  نمودارهاي  و  مي كنيم  جاروب  را 
پارامترهايي  حسب  بر  را  شبكه  اين  ترموديناميك( 
مهاري  نورون هاي  نسبت  و  سيناپس ها  قدرت  نظير 
كه  است  اين  اول  نكتة  مي كنيم.  رسم  تحريكي  به 
را  پارامترها  مي توانيم  آينده  شبيه سازي هاي  براي 
مي توانيم  اينكه  دوم  و  كنيم  انتخاب  هوشيارانه تر 
تكاملي  بررسي كنيم: مزيت  تكاملي  نظر  از  را  مسئله 

پارامترهاي موجود چه بوده است؟

ارتباط بين تغييرات پاسخ نوروني و ميزان سختي 
آزمون بينايي 

مجري:6حسين6استكي،6همكار6طرح:6نازلي6عمادي�6

فرد6 بسياري6رخ6مي6دهد6كه6 موارد6 روزمره6 زندگي6 در6
نياز6 و6 مي6شود6 مواجه6 غيرمنتظره6 و6 سخت6 شرايط6 با6
به6تصميم6گيري6سريع6و6دقيق66دارد.6اينكه6مغز6چگونه6
دشواري6 ميزان6 در6 غيرمنتظره6 تغييرات6 با6 را6 خود6
بهترين6عملكرد6را6 تا6 شرايط6محيطي6تطبيق6مي6دهد6

داشته6باشد،6همچنان6نامعلوم6است.

فعاليت6 سؤال،6 اين6 پاسخ6 يافتن6 براي6 اخير6 مطالعة6 در6
انجام6 در6حال6 ميمون6ها6 قشر6گيجگاهي6 تك6سلول6هاي6
آزمون6طبقه6بندي6اشياي6بينايي6ثبت6شد.6در6اين6آزمون،6
محرك6هاي6بينايي6با6ميزان6هاي6متفاوتي6از6ابهام،6مورد6
استفاده6قرار6گرفت.6اين6محرك6هاي6بينايي6به6طور6تصادفي6
به6ميمون6ها6نشان6داده6شدند6به6طوري6كه6ميمون6از6پيش6

نسبت6به6ميزان6دشواري6آزمون6اطالعي6نداشت.

دشواري6 مختلف6 سطوح6 در6 نورون6ها6 فعاليت6 بررسي6
تغييرات6 بين6 مستقيمي6 ارتباط6 كه6 داد6 نشان6 آزمون6
وجود6 آزمون6 دشواري6 ميزان6 و6 نوروني6 پاسخ6 اندازة6
دارد.6اين6تغييرات6زودهنگام6در6فاز6اولية6پاسخ6نوروني6
قابل6مشاهده6بود.6نتايج6ما6همچنين6نشان6مي6دهد6كه6
تغييرات6پاسخ6نوروني6به6خصوص6براي6محرك6انتخابي6
سلول6با6ميزان6بيشتري6رخ6مي6دهد.6اين6موضوع6منجر6
نتايج6 اين6 مي6گردد.6 نوروني6 انتخابي6 ويژگي6 بهبود6 به6
براي6نخستين6بار6نشان6مي6دهد6كه6تغييرات6غيرمنتظره6
در6ميزان6دشواري6آزمون6منجر6به6تغييرات6زودهنگام6

در6ميزان6و6ويژگي6انتخاب6پاسخ6نوروني6مي6شود.

بر  نوروني  پاية  فعاليت  تناوبي  تغييرات  تأثير 
ارتقاي كيفيت تشخيص بينايي

مجري:6حسين6استكي،6همكار6طرح:6نازلي6عمادي�6

ويژگي6هاي6 از6 يكي6 نورون6ها6 خودبه6خودي6 فعاليت6
هيچ6 واسطة6 به6 پايه6 فعاليت6 اين6 است.6 مغز6 فراگير6
نمي6شود6 برانگيخته6 خاصي6 حركت6 يا6 حسي6 محرك6

ولي6بسته6به6ميزان6توجه6فرد6تغيير6مي6كند.

و6 تغييرات6»شدت«6 نشان6مي6دهد6كه6 اخير6 مطالعات6
تناوبRhythmicity“6”6اين6فعاليت6پاية6نوروني،6تأثير6

مكانيسم6هاي6 اگرچه6 دارد،6 رفتار6 در6 ادراك6 بر6 فراواني6
بر6 عالوه6 است.6 ناشناخته6 كماكان6 تأثير،6 اين6 نوروني6
اين،6چگونگي6ارتباط6»شدت«6و6»تناوب«6فعاليت6پاية6
نوروني6نيز6مشخص6نيست.6در6اين6پژوهش،6ما6با6ثبت6
فعاليت6تك6سلول6هاي6قشر6گيجگاهي6ميمون6ها6نشان6
داديم6كه6افزايش6ميزان6فعاليت6پاية6نوروني6با6ارتقاي6
اشياي6 طبقه6بندي6 آزمون6 در6 ميمون6ها6 رفتار6 كيفيت6
نوروني6 پاية6 فعاليت6 افزايش6 اين6 است.6 همراه6 بينايي6
تنوع6 كاهش6 همچنين6 و6 انتخابي6 ويژگي6 بهبود6 براثر6
است.6 شده6 رفتار6 كيفيت6 ارتقاي6 باعث6 نوروني6 پاسخ6
تغييرات6 كه6 مي6دهد6 نشان6 ما6 يافته6هاي6 همچنين6
از6 بخشي6 حقيقت6 در6 نوروني،6 پاية6 فعاليت6 »شدت«6
همان6فعاليت6»تناوبي«6است.6اين6ارتباط6بين6»شدت«6
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و6»تناوب«6فعاليت6پاية6نوروني6باعث6فهم6بهتر6و6ايجاد6
ارتباط6بين6بسياري6از6مطالعات6گذشته6مي6شود6كه6به6
يافته6هاي6 پرداخته6اند.6 به6طور6جداگانه6 پديده6 دو6 اين6
افزايش6 كه6 مي6دهد6 نشان6 بار6 نخستين6 براي6 حاضر6
ويژگي6 بهبود6 طريق6 از6 نوروني،6 پاية6 فعاليت6 تناوبي6
به6 منجر6 نوروني،6 پاسخ6 يكنواخت6سازي6 و6 انتخابي6

ارتقاي6قدرت6تشخيص6بينايي6مي6شود.

هم نوايي در باند تتا و آلفا موجب بازنمايي بهتر 
اطالعات بينايي مي شود 

مجري:6حسين6استكي،6همكاران6طرح:6عبدالحسين�66
وهابي،6نازلي6عمادي

در مطالعة رفتار نورون ها در شرايط كاري مختلف، نشان 
داده شده است كه رفتار تك سلول ها با رفتار مجموعة 
اطالعات  و  دارد  هماهنگي  سلول ها،  از  بزرگ تري 
ناشي  ميدان  نوسانات  مختلف  فازهاي  در  را  مختلفي 
از مجموعة سلول ها حمل مي كند. در مطالعه اي كه بر 
روي كورتكس بينايي در اين آزمايشگاه صورت گرفت، 
با بررسي رفتار جمعيت سلول هاي نوروني نشان داديم 
غيرفعال،  با  مقايسه  در  فعال  كار  انجام  هنگام  در  كه 

محرك  رسيدن  از  پيش  زمان هاي  در  فاز  قفل شدگي 
ديده مي شود و اين هم نوايي در باند فركانسي تتا و آلفا 
مشهود است. اين نتايج نشان از مكانيزمي براي هم فاز 

كردن نورون ها براي بهبود عملكرد ميمون دارد.

نورون هاي  رفتار  بر  تصاوير  مفهومي  تكرار  اثر 
بينايي 

مجري:6حسين6استكي،6همكاران6طرح:6عبدالحسين�66
مجيد6 كياني،6 روزبه6 ابوالقاسمي،6 وهابي،6محمدرضا6

نيلي6احمدآبادي،6بابك6نجار6اعرابي

)تصويربرداري6 6fMRI با6 به6ويژه6 فراواني6 مطالعات6 در6
كاركردي6بر6مبناي6تشديد6مغناطيسي(6نشان6داده6شده6
است6كه6تكرار6يك6محرك،6پاسخ6كمتري6را6نسبت6به6
بار6اول6ارائة6آن6بر6مي6انگيزد.6با6الهام6گيري6از6اين6موضوع6
مفهومي6 مختلف6 رده6هاي6 تصاوير6 تكرار6 اثر6 بررسي6 به6
سريع6تر6 زمان6هاي6 در6 و6 تك6سلول6 سطح6 در6 اشياء6
ابتدايي6 زمان6هاي6 در6 شده6 مشاهده6 نتايج6 پرداختيم.6
نشان6 را6 پاسخ6 افزايش6 بعد6 زمان6هاي6 در6 و6 كاهش6
مي6دهد6كه6در6داده6هاي6ما،6تنها6با6اثر6rate6قابل6توجيه6
توجيه6 براي6 مي6تواند6 مشاهده6شده6 رفتارهاي6 نيست.6
بهبود6عملكرد6ناشي6از6تكرار6تصاوير6مفيد6باشد6و6نيز6به6
نظر6مي6رسد6مدل6سازي6ها6و6تحليل6هاي6بعدي6شواهدي6
را6در6راستاي6نظريه6هاي6كدگذاري6پيش6بين6ارائه6دهد.

دسته هاي  سلسله مراتبِي  بازنمايي  زمان بندي 
مختلف تصاوير در مغز 

محمدرضا�66 همكاران6طرح:6 استكي،6 مجري:6حسين6
ابوالقاسمي،6عبدالحسين6وهابي،6روزبه6كياني،6مجيد6

نيلي6احمدآبادي،6بابك6نجار6اعرابي

بازنمايي6 تاكنون6 اشياء6 شناسايي6 حوزة6 مطالعات6
6)primates( نخستيان6 مغز6 در6 را6 مختلف6 دسته6هاي6
نيز6 بازنمايي6 اين6 بودن6 مراتبي6 سلسله6 داده6اند.6 نشان6
در6مطالعات6جداگانه6اي6بررسي6شده6است.6براي6دستة6
بازنمايي6 اول6 مرحلة6 در6 كه6 مي6دانيم6 ما6 »صورت6ها«6
»صورت6بود«6)در6مقابل6خانه6بودن(6و6در6مرحلة6بعد6
مقابل6 در6 الف6 شخص6 )تصوير6 تصوير6 هويت6 بازنمايي6
ترتيب،6 اين6 به6 مي6پذيرد.6 انجام6 ب(6 شخص6 تصوير6
بازنمايي6 زمان6بندي6براي6قسمتي6از6سلسله6مراتب6ــ6
تصوير6صورت6ــ6مشخص6مي6شود.6با6در6دست6داشتن6
پاسخ6سلول6هاي6عصبي6هنگامي6كه6به6گسترة6وسيعي6از6
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تصاوير6با6چينش6سلسله6مراتبي6پاسخ6مي6دهند،6مي6توان6
به6مطالعة6زمان6بندي6سلسله6مراتب6اشياء6در6حالت6كلي6
پرداخت.6نتايج6اين6مطالعه6نشان6مي6دهد6كه6دسته6هاي6
و6 انتزاعي6تر(6 )رده6هاي6 مراتب6 سلسله66 باالتر6 سطوح6
كندتري6 بازنمايي6 جزئي6تر(،6 )رده6هاي6 پايين6تر6 سطوح6

نسبت6به6سطوح6مياني6سلسله6مراتب6دارند.

مقايسة شناسايي تصاوير ناكامل در افراد اتيسمي 
و سالم 

محمدرضا�66 همكاران6طرح:6 استكي،6 مجري:6حسين6
عليزاده6 مهدي6 وهابي،6 عبدالحسين6 ابوالقاسمي،6

زارعي

مطالعات گذشته نشان داده اند كه رأس هاي يك تصوير، 
اطالعات بيشتري نسبت به خطوطي كه آن رأس ها را 
به هم وصل مي كنند، دارند. اين تفاوت به ويژگي هاي 
بينايي  بازنمايي و شناسايي اشياء در سيستم  اساسي 
قسمتي  كه  را  تصاويري  است  قادر  مغز  مي گردد.  باز 
پاك  كند.  شناسايي  خوبي  دقت  با  شده  پاك  آنها  از 
شدن رأس ها اثر بيشتري نسبت به پاك شدن خطوط 
مياني دارد. بنابراين با تهية دو دسته تصوير پاك شده 
مي توان  پاك شده(  مياني  خطوط  و  پاك شده  )رأس 
يكپارچه سازي  در  را  سالم  و  اتيسمي  افراد  قابليت 
ورودي هاي حسي بينايي مورد سنجش قرار داد. نتايج 
اين مطالعه نشان مي دهد كه قدرت تشخيص تصاوير 
پيچيده در افراد اتيسمي براي تصاويري كه رأس هاي 
مياني  به تصاويري كه خطوط  آنها پاك شده، نسبت 
آنها پاك شده، تفاوتي ندارد. در صورتي كه افراد سالم 
با  آنها پاك شده است  را كه خطوط مياني  تصاويري 
دقت باالتري تشخيص مي دهند و دقت تشخيص آنها 
افراد  با  در مورد تصاويري كه رأس هايشان پاك شده 

اتيسمي يكسان است.

با  اشكال  ادراكي  و  فيزيكي  شباهت  مقايسة 
بازنمايي شباهت نوروني آنها در قشر بينايي 

مجري:6حسين6استكي،6همكاران6طرح:6محمدسينا�66
صالحي،6محمدرضا6ابوالقاسمي،6عبدالحسين6وهابي

نخستيان6داراي6قابليت6شگفت6انگيزي6در6افتراق6تقريبا6ً
بي6نهايت6شكل6از6يكديگر6هستند.6اين6قابليت6به6احتمال6
زياد6نتيجة6فعاليت6نورون6هاي6موجود6در6باالترين6سطح6
كه6 پاييني6 گيجگاهي6 قشر6 بينايي،6 اطالعات6 پردازش6

مي6باشد.6 دارد،6 عهده6 به6 را6 اشياء6 تشخيص6 وظيفة6
ادراكي6 شباهت6 كه6 مي6دهد6 نشان6 قبلي6 تحقيقات6
اشكال6ساده6متناسب6با6شباهت6فيزيكي6محاسبه6شده6
توسط6الگوريتم6هاي6ساده6اي6مانند6مقايسة6نقطه6به6نقطه6
پاسخ6 در6 ساده6 اشكال6 اين6 بازنمايي6 همچنين6 است.6
در6 مغز6حتي6 پاييني6 قشر6گيجگاهي6 نوروني6 جمعيت6
بعدهاي6پايين6متناسب6با6شباهت6ادراك6شده6توسط6
بسيار6شبيه6 تصويِر6 دسته6 پروژه6سه6 اين6 در6 آنهاست.6
به6هم6توليد6كرديم6كه6شامل6دستة6نيمه6پيچيده6اي6از6
تركيب6حجم6هاي6هندسي6و6دو6دسته6تصوير6پيچيده6
تصاوير،6 اين6 توليد6 براي6 بود.6 ماشين6 و6 انسان6 چهرة6
آناليز6 توسط6 شده6 محاسبه6 تصاوير،6 فيزيكي6 شباهت6
ادراكي6 شباهت6 و6 6،)wavelet transform( موجكي6
آنها6را6به6دقت6و6با6آزمايش6هاي6متناوب6كنترل6كرديم.6
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پيچيده،6 تصاوير6 اين6 تمامي6 براي6 كه6 داديم6 نشان6 ما6
در6 آنها6 فيزيكي6 شباهت6 با6 متناسب6 ادراكي6 شباهت6
كه6 شد6 داده6 نشان6 همچنين6 است.6 پايين6 بعدهاي6
بازنمايي6اشكال6نيمه6پيچيدة6هندسي6در6پاسخ6جمعيت6
پاييني6مغز،6حتي6در6بعدهاي6 نوروني6قشر6گيجگاهي6

پايين،6متناسب6با6شباهت6ادراك6شدة6آنهاست.

در  قشربينايي  غيراختصاصي  نورون هاي  نقش 
پردازش چهره 

مجري:6حسين6استكي،6همكاران6طرح:6محمدسينا�66
صالحي،6محمدرضا6ابوالقاسمي،6عبدالحسين6وهابي

نخستيان6مي6توانند6اشياء6را6با6سرعتي6در6حدود62006
ميلي6ثانيه6بعد6از6شروع6تحريك،6شناسايي6و6دسته6بندي6
قابليت،6سرعت،6و6كفايت6مدارهاي6نوروني6 اين6 كنند.6
 ventral( بينايي6شكمي6 مسير6 توسط6 كار6 اين6 است.6
visual pathway(6صورت6مي6گيرد6كه6در6نخستيان6از6
قشر6اول6بيناييV1(6(6شروع6و6به6قشر6گيجگاهي6پاييني6

سلول6هاي6 پاييني،6 گيجگاهي6 قشر6 در6 مي6شود.6 ختم6
عصبي6وجود6دارند6كه6به6نورون6چهره6معروف6هستند6
و6اينها6به6صورت6انتخابي6به6چهره6پاسخ6مي6دهند.6به6
نظر6مي6رسد6اين6نورون6ها6در6ادراك6چهره6نقش6مؤثري6
داشته6باشند.6در6اين6پروژه6ما6فعاليت6نورون6ها6در6قشر6
گيجگاهي6پاييني6ميمون6را6ثبت6كرده6و6نشان6داده6ايم.6
نورون6هاي6غيرچهره6اي6در62006ميلي6ثانيه6ابتداي6پاسخ6
قابليت6بيشتري6براي6جداسازي6چهره6هاي6بسيار6شبيه6
نورون6هاي6چهره6اي6دارند6 به6 از6يكديگر6نسبت6 به6هم6
در6صورتي6كه6قابليت6جداسازي6چهره6ها6در6نورون6هاي6
مي6كند.6 پيدا6 افزايش6 پاسخ6 دوم6 بخش6 در6 چهره6اي6
نورون6هاي6چهره6اي6در6 يافته6ها6نشان6مي6دهد6كه6 اين6
زماني6حدود61/56ثانيه6وجود6چهره6در6ميدان6بينايي6را6
شناسايي6مي6كنند6در6صورتي6كه6براي6تشخيص6هويت6
به6زماني6حدود6دو6برابر6اين6مقدار6نياز6دارند.6همچنين6
براساس6 احتماال6ً زمان6كوتاه6 نورون6ها6در6همين6 ديگر6
افتراق6 به6 قادر6 تصوير6 در6 كوچكي6 جزئيات6 تشخيص6

تصاويِر6بسيار6شبيه6به6هم6هستند.

دورة دكتري

همايش ها
كارگاه توجه

اين6كارگاه6در6روزهاي6236و6246شهريور6ماه6برگزار6شد6
و6در6آن676نفر6از6دانشجويان6پژوهشكده6دربارة6مباحث6

مرتبط6با6توجهAttention(6( سخنراني6كردند.

سخنراني ها
6.1در6روز6106آبان6يك6سخنراني6با6عنوان6

The role of neurotrophins in postnatal 
development and recovery from retardation 
of olfactory bulb and hippocampus

برگزار6شد6كه6سخنران6آن،6اسماعيل6ميثمي6از6دانشگاه6

ايلينوي6در6اورباناشمپين6آمريكا6بود.

6.2در6روز6236بهمن6يك6سخنراني6با6عنوان
Bayesian approach to visual perception 
modeling
دانشگاه6 از6 محبي6 آزاده6 آن،6 سخنران6 كه6 شد6 برگزار6

واترلوي6كانادا6بود.

سمينار هفتگي
در6 پژوهشي6هفتگي6 در6سال6266،906جلسه6سمينار6
مباحث6مختلف6علوم6اعصاب6شناختي6و6مباحث6مرتبط6

در6پژوهشكدة6علوم6شناختي6برگزار6شد.

پذيرش دانشجو براي علوم اعصاب شناختي از 
ميان استعدادهاي درخشان

شناختي6 اعصاب6 علوم6 دكتري6 دورة6 پذيرش6 آگهي6
درخشان(6 )استعدادهاي6 شناختي6 علوم6 پژوهشكدة6

اين6 منتشر6شد.6 زمستان6سال6906 در6 براي6سال6916
از6 دانشجو6 پذيرش6 بر6 عالوه6 دانشجو6 پذيرش6 مسيِر6
طريق6نيمه6متمركز6است6و6دانشجويان6براساس6مدارك6
از6 پس6 مي6شوند.6 برگزيده6 مصاحبه6 و6 علمي6 سوابق6 و6
بررسي6مدارك6ارسالي6متقاضيان6توسط6كميتة6امتحان،6
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برنامه هاي آتي پژوهشكده
اين6برنامه6ها6عالوه6بر6ادامة6فعاليت6هاي6علمي6موجود6شامل6
تالش6در6جهت6پيشبرد6علم6مدل6سازي6عصبي،6توسعة6
بينايي6و6 پروتزهاي6عصبي6 ارتباط6مغز6ـ6ماشين،6 فناوري6

حركتي6و6توسعة6فناوري6روبات6هاي6هوشمند6است.

اعصاب6شناختي،6 فناوري6هاي6 و6 علوم6 برنامه6ها6 اين6 در6
علوم6اعصاب6محاسباتي،6پردازش6سيگنال6هاي6حياتي،6
يادگيري6ماشيني6الكترونيك،6علوم6كامپيوتر،6مهندسي6
مواد6فناوري6نانو،6فيزيك6محاسباتي،6جراحي6اعصاب،6
هوش6و6شبكه6هاي6عصبي6مصنوعي6براي6توسعة6فناوري6
اقدامات6در6 كار6گرفته6خواهد6شد.6سرفصل6 به6 6BMI

دست6انجام6به6شرح6ذيل6است:

1. پيشبرد علوم اعصاب شناختي با تأكيد بر بسترسازي، 
ايجاد، و توسعة فناوري هاي نوين زيستي.

.)Neural Sensors(66.2فناوري6حسگرهاي6عصبي

با6 نوروني6 اطالعات6 ثبت6 فناوري6 توسعة6 و6 ايجاد6 6.3
ثبت،6 براي6 الكترونيكي6 مدارهاي6 ساخت6 و6 طراحي6
تقويت،6نويزگيري6و6رلة6بيسيم6سيگنال6هاي6عصبي6با6

قابليت6كاشت6و6پيوند6به6مغز.
6.4توسعة6دانش6رمزگشايي6اطالعات6نوروني.

6.5طراحي6و6ساخت6كليدهايی6با6قابليت6كنترل6توسط6
.)Brain Controlled Switch(6مغز

6.6پيشبرد6علوم6يادگيري6ماشين6و6كاربرد6آن6در6حوزة6
.)PhD66)ايجاد6گرايشBMI

)ايجاد6 محاسباتي6 اعصاب6 علوم6 توسعة6 و6 ايجاد6 6.7
.)PhD6گرايش

كاربرد6 و6 پردازش6سيگنال6هاي6حياتي6 علم6 توسعة6 6.8
.)PhD66)ايجاد6گرايشBMI6آن6در6حوزة

6.9ايجاد،6توسعه،6و6كاربرد6علوم6و6فناوري6هاي6مورد6نياز6
براي6دستيابي6به6فناوري6هاي6مرتبط6با6نوروپروتزهاي6

عصبي.

براي6مصاحبه6در6 نفر6 نفر6متقاضي،6236 از6ميان61096
سال6916دعوت6شدند.

دانشجويان دورة دكتري در سال 1390
آذر قراگزرلو، نازلي عمادي، الهام قنبريان، محمدسينا 
صالحي، طاهره طوسي، عبدالحسين وهابي، محمدرضا 
ابوالقاسمي، عبدالمعين اسقايي، مهدي ابوذري، زينب 

فضلعلي، هادي معبودي.
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سيد حامد سيد عاليي
پسا6دكتري

پژوهشگران مقيم
مرتضي صراف يزد، دانشگاه علم و صنعت،

مهندسي6برق
كامليا مرادي، پژوهشگاه،

فيزيولوژي
عبدالحسين عباسيان، دانشگاه آزاد،

رياضيات
رضا ابراهيم پور، دانشگاه شهيد رجايي،

علوم6اعصاب
مهدي طبسيان، دانشگاه مازندران،

مهندسي6برق

كادر علمي پژوهشكدة علوم شناختی در سال 1390

حسين استكي
رئيس پژوهشكده
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توانست   1390 سال  در  كامپيوتر  علوم  پژوهشكدة 
شامل  كه  را،  سال  اين  براي  تعيين شده  برنامة 
آغاز  و  قبلي  فعاليت هاي  ارتقاي  و  ثمررساني  به 
اين  كند.  اجرا  كامل  طور  به  بود،  جديد  فعاليت هاي 
با همكاري 14 پژوهشگر مقيم، 29 پژوهشگر  برنامه 
غيرمقيم، و عده ای از  دانشجويان دكتري دانشگاه های 
اين  پژوهشي  ساختار  رسيد.  انجام  به  مختلف 
مقيم  پژوهشگر  قالب هاي  بر  عالوه  پژوهشكده، 
پژوهشي  گروه  يك  شامل  غيرمقيم،  پژوهشگر  و 
و  )معماري  پژوهشي  هستة  يك  و  )بيوانفورماتيك( 

شبكه هاي پردازش سريع( نيز هست.

طرح   42 اجراي  ـ پژوهشي،  علمي  مقالة   55 انتشار 
نرم افزاري و سطح  و  ارتقاي سخت افزاري  پژوهشي، 
برگزاري  پژوهشگاه،  سريع  پردازش  مركز  خدمات 
دانشمند   5 ميزبانِي  و  ملي  و  بين المللي  همايش   4
دكتري  دورة  راه اندازي  و  كشور،  از  خارج  برجستة 
)با  اين دوره  براي  علوم كامپيوتر و پذيرش دانشجو 
فعاليت هاي  اهّم  از  رياضيات(  پژوهشكدة  همكاري 

پژوهشكدة علوم كامپيوتر در سال 1390 بود. 

اين  عملكرد  دربارة  تفصيلی تری  گزارش  ادامه،  در 
پژوهشكده در سال 1390 می آيد.

سال تأسيس: 1382

پژوهشكدة علوم كامپيوتر
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پژوهش
در  عمدتاً  پژوهشكده  اين  پژوهشي  فعاليت هاي 
هر طرح  مي شود.  انجام  پژوهشي  چارچوب طرح هاي 
پژوهشي توسط مدير طرح كه از اعضاي هيئت علمي 
همكاري  از  مي تواند  مدير  و  مي شود  هدايت  است 
سال  در  كند.  استفاده  دانشجو  و  پژوهشگر  تعدادي 
1390، 42 طرح در زمينه هاي مختلف علوم كامپيوتر 

اجرا شد كه عمدتاً در مقوله هاي زير بود:

پردازش�سريع��
هندسة�محاسباتي��
حساب�كامپيوتري��
شبكه�هاي�كامپيوتري��
تحمل�پذيري�خطا��
سيستم�هاي�بي�درنگ��
طراحي�الگوريتم��
طراحي�مدارهاي�مجتمع�بسيار�فشرده��

گروه پژوهشي بيوانفورماتيك
 1385 سال  در  بيوانفورماتيك  زمينة  در  پژوهش 
علوم  پژوهشكدة  در  پژوهشي  هستة  يك  تشكيل  با 
به   1389 سال  در  هسته  اين  و  شد  آغاز  كامپيوتر 
در  بيوانفورماتيك  گروه  يافت.  ارتقاء  پژوهشي  گروه 
تربيت  و  تحقيقاتي  پروژه هاي  اجراي  با   1390 سال 
در  داد.  ادامه  وظايف خود  ايفاي  به  متخصص  نيروي 

از دانشگاه ها و مراكز پژوهشي  اين سال، 6 پژوهشگر 
مختلف تهران با اين گروه همكاري داشتند. همچنين 
8 دانشجوي دكتري در دانشگاه هاي مختلف، تحقيق 
روي پايان نامة دكتري خود را در قالب برنامه هاي اين 
گروه انجام دادند و 2 دانشجوي دكترِي همكاِر گروه نيز 
در اين سال از پايان نامة خود دفاع كردند. پژوهش هاي 
گروه بيوانفورماتيك در سال 1390 در مباحث زير بود:

ساخت�درخت�ها�و�شبكه�هاي�فيلوژنتيك��
شناسايي�دامنه�هاي�پروتئيني��
مدل�سازي�ساختار�پروتئين�ها��
كاربرد�نظرية�بازي�ها�در�تحليل�تصميم�گيري�سلولي��
تحليل�شبكه�هاي�برهم�كنش�پروتئيني��
كاربرد�مدل�هاي�ماركوف�پنهان�در�آناليز�توالي�ها��
بازسازي�توالي�هاي�ترانسكريپتوم�سلولي�با�داده�هاي���

توالي�يابي�نسل�جديد.

حاصل�فعاليت�هاي�اين�گروه�در�سال�1390،�طراحي�و�
پياده�سازي�نرم�افزارهاي�تحت�وب�LSPC�،SNSA،�و�

�SWLntدر�وب�گاه�گروه�به�آدرس

�http://www.bioinf.cs.ipm.ir�
و�چاپ�ده�مقاله�در�مجالت�معتبر�بوده�است.
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در��� بنيادي� مباحث� بين�المللي� كنفرانس� چهارمين�
مهندسي�نرم�افزار

اين�همايش�از��31فروردين�تا��2ارديبهشت،�با�پشتيباني�
علمي�ACM �و�IFIP،�توسط�پژوهشكدة�علوم�كامپيوتر�
استادان� و� دانشجويان� از� نفر� و�حدود��80 برگزار�شد�
دانشگاه�هاي�مختلف�دنيا�در�آن�شركت�داشتند.�توجه�
روش�هاي� كاربرد� افزايش� به� معطوف� همايش� عمدة�
صوري�در�صنعت�نرم�افزار�و�پيشرفت�نحوة�تركيب�اين�

روش�ها�با�تكنيك�هاي�كاربردي�مهندسي�بود.

دبيران�علمي�كنفرانس،�فرهاد�ارباب�از�دانشگاه�اليدن�
هلند�و�مرجان�سيرجاني�از�دانشگاه�ريكياو�يك�ايسلند�
چهار�سخنران� كنفرانس� اين� بودند.� تهران� دانشگاه� و�
ويژه�داشت�كه�عبارت�بودند�از�يان�برخسترا�از�دانشگاه�
پلي�تكنيك� دانشگاه� از� گتزي� كارلو� هلند،� آمسترداِم�
ميالن�در�ايتاليا،�ميتو�هنسي�از�كالج�ترينيتِي�دوبلين�
در�ايرلند،�و�يوست�پيركاتون�از�دانشگاه��RWTHآخن�

در�آلمان.

كارگاه�برنامه�نويسي�پردازنده�هاي�گرافيكي��

اين�كارگاه�در�روزهاي��20و��21تيرماه�با�هدف�آشنايي�
و� ارشد،� كارشناسي� كارشناسي،� مقاطع� دانشجويان�
دكتري�با�برنامه�نويسي�و�كاربرد�پردازنده�هاي�گرافيكي�
بر� تكيه� اول،� روز� در� شد.� برگزار� علمي� تحقيقات� در�

مفاهيم�پايه�اي�و�در�روز�دوم،�تكيه�بر�مفاهيم�پيچيده�تر�
و� سخنراني� بخش� دو� شامل� روز،� دو� هر� برنامة� بود.�
برنامه�نويسي�عملي�بود.�به�علت�محدوديت�امكانات،�از�
ميان��150نفر�متقاضي�از�رشته�ها�و�مقاطع�تحصيلي�
مختلف،��74نفر�امكان�شركت�در�اين�كارگاه�را�يافتند.

كارگاه�رايانش�ابري��

اين�كارگاه�در�روزهاي��11و��12اسفندماه�به�منظور�
مختلف� مقاطع� دانشجويان� دانش� سطح� ارتقاي�
تحصيلي�در�زمينه�هاي�شناخت�و�به�كارگيري�امكانات�
رايانش�ابري�برگزار�شد.�رايانش�ابري�اهميت�روز�افزوني�
و� دارد� محاسباتي� و� نرم�افزاري� امكانات� توسعة� در�
پژوهشكدة�علوم�كامپيوتر�مي�كوشد�دانِش�به�كارگيري�
نام� ثبت�� تعداد� كند.� ترويج� كشور� در� را� فناوري� اين�
كنندگان�براي�شركت�در�اين�كارگاه��211نفر�بود�كه�
به�علت�محدوديت�جا��90نفر�از�آنها�امكان�حضور�در�
برنامة� دو� و� روز��4سخنراني� در�هر� يافتند.� را� كارگاه�

نمايش�سرويس�هاي�روز�ارائه�شد.

همايش ها

È  چهارمين کنفرانس بين المللی مباحث
بنيادی در مهندسی نرم افزار
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Ç کارگاه رایانش ابری

ارتقاي سخت افزاري و نرم افزاري و  سطح خدمات رساني مركز پردازش سريع

خود� فعاليت� سال� �3 طول� در� سريع� پردازش� مركز�
در� محققان� به� مؤثري� و� ارزنده� خدمات� منشاء�
اين�مركز� بوده�است.� زمينه�هاي�مختلف�علمي�كشور�
توانسته�است�با�ساخت�ابررايانه�و�توسعة�نرم�افزارهاي�
الزِم�سيستمي�براي�آن،�محيط�مناسب�را�براي�طراحي�
برنامة�سال� كند.� فراهم� كاربردي� برنامه�هاي� اجراي� و�
توان�سخت�افزاري،� ارتقاي� بر� عالوه� مركز� اين� �1390
معطوف�به�تربيت�نيرو�و�افزايش�توانايي�نرم�افزاري�بود.�
خوشبختانه�حركت�هاي�مهمي�در�اين�جهت�انجام�شد�
و�عالوه�بر�ارتقاي�قدرت�پردازشي�موجود�به�حدود��30
ترافالپس،�نرم�افزارهاي�سيستمي�متعددي�فراهم�آمد�
و�كارگاه�ها�و�دوره�هاي�آموزشي�مناسبي�براي�كاركنان�

مركز�و�ديگر�عالقه�مندان�در�سطح�كشور�برگزار�شد.

يكي�از�نشانه�هاي�توانايي�تيم�خدمات�رساني�اين�مركز،�
نتايج�شركت�تيم�برنامه�سازي�آن�در�مسابقات�جهاني�
استفادة� زمينة� در� ساله� هر� كه� است� �memocode
تيم� مي�شود.� برگزار� سريع� پردازش� ابزار� از� مناسب�
مركز�در�اين�مسابقات�بين�المللي�كه�با�شركت�تيم�هاي�
اروپا�و� از�دانشگاه�ها�و�مراكز�تحقيقاتي�پرآوازة� مطرح�
امريكا�در�سال��2011برگزار�شد،�مقام�اول�را�)با�معيار�
كارايي�بر�هزينه(�كسب�كرد.�گزارش�كامل�فعاليت�هاي�

اين�مركز�در�پيوست�اين�گزارش�آمده�است.

راه اندازي دورة دكتري علوم كامپيوتر و پذيرش دانشجو

پيگيري�پژوهشكده�براي�راه�اندازي�دورة�دكتري�علوم�
به� نهايتاً� رياضيات(� پژوهشكدة� همكاري� )با� كامپيوتر�
و� دوره� راه�اندازي� مجوز� پژوهشكده� و� رسيد� نتيجه�
دريافت� علوم� وزارت� از� را� دكتري� دانشجوي� پذيرش�
كرد.�اين�دوره�با��8دانشجوي�دكتري�در��3زمينة�علوم�

كامپيوتر�نظري�برگزار�مي�شود.�همچنين�برگزاري�دورة�
نيز� با��4دانشجوي�دكتري�در�زمينة�سيستم� دكتري�

جزو�برنامة�سال�آتي�پژوهشكده�است.
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بنيادی� دانش�های� پژوهشگاه� سريع� پردازش� مركز�
در�سال��1387با�هدف�ارتقا�و�ترويج�دانِش�پردازِش�
موازی�و�محاسبات�سريع�در�پژوهشكدة�علوم�كامپيوتر�
تأسيس�شد.�اين�مركز�با�به�كارگيری�نيروهای�مجرب�و�
مستعد�از�دانشگاه�های�مستقر�در�تهران�و�برخی�مراكز�
پژوهشی�توانسته�است�مجموعه�ای�منسجم�و�فعال�از�
سيستم�های� و� موازی� پردازش� حوزه�های� متخصصان�
پردازش�سريع�را�گرد�آورد،�و�می�كوشد�با�بهره�گيری�از�
نيروی�انسانی�نخبه�و�با�انگيزه،�برخورداری�از�ساختار�
تحقيقاتی،� و� علمی� مراكز� با� ارتباط� و� انعطاف�پذير،�
يكی�از�پيشتازان�عرصة�پردازش�سريع�چه�در�زمينة�
تحقيقات�علمی�و�چه�در�زمينة�ارائة�خدمات�در�كشور�
باشد.�محورهای�اصلی�فعاليت�اين�مركز�عبارت�اند�از:�

كسب�و�اشاعة�دانش�پردازش�سريع��
توليد�و�خدمات��
پژوهش��

در�ادامه�شرح�مختصری�در�مورد�هر�يك�می�آيد.

1. کسب و اشاعۀ دانش پردازش سریع
مركز�پردازش�سريع�همواره�سعی�كرده�است�جديدترين�
موازی� پردازش� حوزة� در� علمی� تجربيات� و� دانسته�ها�
اين� پيشرفت�های� با� و�همگام� را�كسب�كرده� و�سريع�
حوزه،�آنها�را�در�اختيار�پژوهشگران�داخل�كشور�قرار�
دهد.�در�اينجا�به�برخی�از�اقدامات�مركز�در�اين�زمينه�

اشاره�می�كنيم.�

1. 1. برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشي
تخصصی� دوره�های� برگزاری� سريع،� پردازش� مركز�
با� محاسباِت� زمينة� در� آموزشی� علمی� كارگاه�های� و�
كارآيی�باال�را�از�وظايف�ويژة�خود�می�داند�و�در�جهت�
آموزشی� كارگاه� چندين� تاكنون� وظيفه،� اين� اجرای�

برگزار�كرده�است.

روز� در� ِسل:� پردازندۀ� آموزشی� كارگاه� اولين� الف(�
دوم�ارديبهشت�ماه�1389،�كارگاه�آموزشی�آشنايی�با�
معماری�و�برنامه�نويسی�پردازندة��Cell/BEتوسط�اين�

مركز�برگزار�شد.�اين�كارگاه�آموزشی�يك�روزه�در�پنج�
جلسه�و�با�هدف�آشنا�كردن�محققان�پژوهشكده�های�
مختلف�پژوهشگاه�دانش�های�بنيادی�با�امكانات�و�فوايد�
برنامه�نويسی� نحوة� و� �Cell/BE پردازندة� از� استفاده�
يكی� كه� پردازنده،� اين� شد.� برگزار� آن� روی� موازی�
پردازنده�های� نمونه�های� مشهورترين� و� موفق�ترين� از�
شركت�های� همكاری� با� است،� كنونی� چندهسته�ای�
پردازش� خاِص� هدف� با� توشيبا� و� سونی،� آی�بی�ام،�
سريع�توليد�شده�است.�در�سال�های��2006تا�2009،�
اين�پردازنده�نقش�بسزايی�در�حركت�جامعة�علمی�و�
دانشگاهی�به�سوی�استفاده�از�بسترهای�چندهسته�ای�
داشته�است.�خصوصاً�در�شاخه�هايی�از�علوم�مكانيك،�
ديناميك�مولكولی،�مهندسی�شيمی،�فيزيك�هسته�ای�
دارد� فراوان� كاربرد� آنها� در� ...،�كه�محاسبات�سريع� و�

استفادة�زيادی�از�اين�پردازنده�می�شود.�

جلسات�مختلف�اين�كارگاه�به�نحوی�برنامه�ريزی�شده�
برای� �Cell/BE پردازندة� از� استفاده� امكان� كه� بود�
محققانی�كه�دانش�مقدماتی�در�زمينة�مفاهيمی�چون�
كامپيوتر� از� استفاده� و� برنامه�نويسی،� موازی،� پردازش�
در�محاسبات�علمی�دارند،�فراهم�شود.�بر�اين�اساس،�
كارگاه�شامل�دو�بخش�كلی�بود.�در�بخش�اول�كه�دو�
جلسة�صبح�كارگاه�به�آن�اختصاص�داشت،�مفاهيم�اوليه�
برای�آشنايی�با�پردازندة��Cell/BEمطرح�شد.�همچنين�
و� �Cell/BE پردازنده� داراِی� سيستِم� راه�اندازی� نحـوة�
نصب�نرم�افزارها�و�ابزارهای�مناسب�برنامه�نويسی�شرح�
داده�شد.�موضوع�جلسات�عصر�هم�برنامه�نويسی�موازی�
بود�كه� اين� بر� بود.�سعی�مدرسان� پردازنده� اين� روی�
اين�سه�جلسه�ديدگاهی� شركت�كنندگان�كارگاه�طی�
جامع،�هرچند�اجمالی،�از�موضوع�به�دست�آورند�و�با�
اين� در� موازی� برنامه�نويسی� در� مهم� و� اصلی� مفاهيم�
پردازنده�ها�آشنا�شوند.�يك�تيم�فنی�امكان�برنامه�نويسی�
را�در�طول�جلسات�برنامه�نويسی�برای�شركت�كنندگان�
فراهم�كرد.�بدين�ترتيب،�شركت�كنندگان�می�توانستند�
طی�اين�جلسات�با�اتصال�به�سيستم�های�تعيين�شده،�
برنامه�های� آزمودن� يا� برنامه�های�جديد� توليد� به� خود�

آموزشی�موجود�بپردازند.

با�توجه�به�محدوديت�امكانات�و�برای�بهتر�برگزار�شدن�
كارگاه،�از�ميان�بيش�از��80نفر�ثبت�نام�كننده،��60نفر�بر�

 پيوست
مركز پردازش سريع پژوهشگاه
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اساس�الويت�برای�شركت�در�كارگاه�انتخاب�شده�بودند.

ب(�اولين�كارگاه�آموزشی�محاسبات�علمی�با�پردازندۀ�
گرافيكی�)GPU(:�با�معرفی�معماری��CUDAتوسط�
شركت��NVIDIAبه�عنوان�مدل�يكپارچة�برنامه�نويسی�
كارت�های�گرافيكی،�تحولی�شگرف�در�فناوری�و�دانش�
پردازش�سريع�ايجاد�شد.�وجود�تعداد�زيادی�پردازندة�
موازی�با�حجم�مناسبی�از�حافظة�مشترک،�پردازنده�های�
گرافيكی�را�به�صورت�بستری�ايده�آل�برای�موازی�كردن�

و�افزايش�سرعت�محاسبات�علمی�در�آورده�است.

مركز�پردازش�سريع�از�سال��2008همگام�با�ديگر�مراكز�
علمی�و�تحقيقاتی�جهان�فعاليت�خود�را�در�زمينه�های�
مرتبط�با�پردازنده�های�گرافيكی�گسترش�داد.�مركز�با�
نيروهای�جوان�و�مستعد�دانشگاه�های�خوب� همكاری�
كشور�و�با�به�كارگيری�آخرين�فناوری�های�موجود،�يكی�
زمينة� در� را� كشور� تحقيقاتی� تيم�های� مجرب�ترين� از�

پردازنده�های�گرافيكی�تشكيل�داده�است.

پايه،� علوم� مختلف� شاخه�های� فراوان� نياز� دليل� به�
مهندسی،�و�بخش�صنعت�به�امكانات�پردازش�سريع،�
محققان�مركز�بر�آن�شدند�تا�دانش�و�تجربة�كسب�شده�
در�زمينة�پردازنده�های�گرافيكی�را�در�اختيار�محققان�
عنوان� به� منظور،� بدين� بگذارند.� كشور� مهندسان� و�
اولين�گام�در�ترويج��مفاهيم�مربوط�به�پردازنده�های�
پردازنده�های� برنامه�نويسی� يك�روزة� كارگاه� گرافيكی،�
برگزار� �1389 ماه� خرداد� ششم� روز� در� گرافيكی�
با� متناسب� كارگاه� اين� مختلف� بخش�های� شد.�
تكنيك�های� و� موازی� پردازش� دانش� عمومی� سطح�
مدرسان� همچنين،�سعی� تدوين�شدند.� برنامه�نويسی�
گونه�ای� به� جلسات� محتوای� كه� بود� اين� بر� كارگاه�
موضوعات� از� اعظمی� بخش� شامل� كه� شوند� تنظيم�
توليد� و� پردازنده�های�گرافيكی� به�كارگيری� مطرح�در�

برنامه�برای�آنها�باشد.�

عصر� و� صبح� نوبت� دو� در� جلسه� چهار� شامل� كارگاه�
بستر� يك� راه�اندازی� و� نصب� به� صبح� جلسة� دو� بود.�
اولية� گام�های� همچنين� و� كد� توليد� برای� نرم�افزاری�
داشت.� اختصاص� گرافيكی� پردازنده�های� برنامه�نويسی�
موضوع��جلسات�عصر�هم�توصيف�ساختار�سخت�افزاری�
و�مفاهيم�پيچيده�تر�برنامه�نويسی�بود.�همچنين�در�اين�
�MATHLABجلسات�در�مورد�نحوة�استفاده�از�ابزار�
كه�يكی�از�پركاربردترين�نرم�افزارهای�مهندسی�است،�

روی�پردازنده�های�گرافيكی�توضيح�داده�شد.�

به� اتصال� امكان� مركز� فنی� تيم� كارگاه،� طول� در�

فراهم� را� قوی� گرافيكی� پردازندة� داراِی� سيستم�های�
آموزه�های� نزديك� از� بتوانند� شركت�كنندگان� تا� كرد�
خود�را�به�كار�ببرند�و�عماًل�با�فرايند�توليد�كد�و�استفاده�

از�پردازنده�های�گرافيكی�آشنا�شوند.

بيش�از��100نفر�برای�شركت�در�كارگاه�ثبت�نام�كرده�
بهتر� برای� و� امكانات� به�محدوديت� توجه� با� بودند�كه�
برگزار�شدن�كارگاه،��60نفر�از�بين�آنها�انتخاب�شدند.

در� كارگاه� اين� �:GPU آموزشی� كارگاه� دومين� ج(�
دو� »كارگاه� عنوان� با� �90 تيرماه� �21 و� �20 روزهای�
روزة�تفكر�برنامه�نويسی�در�قالب�كارت�های�گرافيكی«�
با�هدف�آشنايی�دانشجويان�مقطع�كارشناسی�ارشد�و�
دكتری�با�برنامه�نويسی�و�كاربرد�كارت�های�گرافيكی�در�
محاسبات�علمی�برگزار�شد.�در�اين�كارگاه�سعی�شد�
برای� نيز� پيچيده�تر� مفاهيم� پايه�ای،� مطالب� بر� عالوه�
شركت�كنندگان�تشريح�شود،�و�برنامة�اين�كارگاه�هم�

شامل�دو�بخش�سخنرانی�و�برنامه�نويسی�عملی�بود.�

اين� دربارة� گزارشي� ابري:� رايانش� آموزش� كارگاه� د(�
كارگاه�در�صفحة��62اين�سالنامه�آمده�است.

1. 2. سخنرانی های علمی
به�منظور�گسترش�دانش�الزم�و�انتقال�تجربيات�علمی�
برگزار� علمی� � سخنرانی� چند� مركز،� اعضای� بين� در�
شده�است.�با�بررسی�نياز�اعضای�مجموعه�به�آشنايی�با�
افراد�مركز� از� زمينه�های�جديد�پردازش�سريع،�برخی�
مشغول�مطالعه�و�تحقيق�در�اين�حوزه�ها�شده�و�سپس�
به�صورت�سخنرانی�های�يك� را� مطالعات�خود� نتيجة�
روزة�داخلی�در�اختيار�ساير�افراد�مركز�قرار�داده�اند�كه�

در�اينجا�به�دو�نمونه�اشاره�می�كنيم.�

اين� در� �:CUDA در� كد� سريع� پياده�سازی� الف(�
پياده�سازی� راهكارهای� زمينة� در� مباحثی� سخنرانی�
كتابخانة� شد.� مطرح� �CUDA زبان� به� برنامه� سريع�
�Thrustيكی�از�جديدترين�و�معتبرترين�كتابخانه�های 
�CUDAاست�كه�برای�نوشتن�الگوريتم�های�موازی�به�
كار�می�رود�و�دارای�واسطی�شبيه�به�++�Cاست.�به�علت�
سطح�تجريد�باالی�اين�كتابخانه،�به�كمك�آن�می�توان�
به�سادگی�و�به�سرعت�برنامه�هايی�برای�اجرا�بر�روی�

�GPUتوليد�كرد.�

سطح� زبان� يك�  Octave اُكتاو:� زبان� با� آشنايی� ب(�
باالست�كه�به�طور�خاص�برای�اجرای�محاسبات�عددی�
در� توانمندی�هايی� دارای� زبان� اين� است.� نوشته�شده�
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�Octave است.� غيرخطی� و� مسائل�خطی� حل� زمينة�
به�همين� �MATHLABاست�و� زبان� به� بسيار�شبيه�
هستند.� يكديگر� در� استفاده� قابل� آنها� كدهای� دليل�
يكی�از�مزايای�اصلی�اين�زبان،�كد ـ باز�بودن�آن�است.

)dirG MPI(1. ۳.�اتصال�به�تورين�پژوهشگاه�
پروژة�تورين�مركز�پردازش�سريع�با�هدف�كلی�اتصال�
به�تورين�پژوهشگاه�تعريف�شده�است.�در�مرحلة�اول،�
محاسباتی� ارسال�درخواست� و� كاربر� عنوان� به� اتصال�
بعدی،� مرحلة� شد.� انجام� پژوهشگاه� تورين� روی� بر�
برای� تورين�مركز�است.�مراحل�الزم� به� سرويس�دهی�
از:� عبارت�اند� خالصه� طور� به� تورين� به� سرويس�دهی�
تحويل� و� درخواست� سايت،� برای� دامنه� يك� تعريف�
گواهی�از�مركز�گواهی�تورين�پژوهشگاه،�نصب�خدمات�
گره�های� تمام� روی� بر� �(universal services) جامع�
سايت،�نصب��WNبر�روی�تمام�گره�های�سرويس�دهنده،�
نصب��CEبر�روی�يك�سيستم�به�عنوان�مدير�WNها�و�
رابط�)بهتر�است��CEخود��WNنباشد(.�ويژگی�متمايز�
بر� پردازش� ارائة�خدمات� پردازش�سريع،� مركز� سايت�

روی��GPUبه�تورين�پژوهشگاه�است.�

1. ۴.�شركت�در�مسابقۀ�بين�المللی�
�Memocodeكنفرانس�بين�المللي�

 (Methods and Models for Codesign Formal)
از� ترتيب،� )به� �ACM و� �IEEE انجمن� توسط� كه�
پشتيبانی� كامپيوتر(� و� برق� انجمن�های� معتبرترين�
می�شود،�از�سال��2007ميالدی�اقدام�به�برگزاری�يك�
مسابقة�»طراحی�سخت�افزار/�نرم�افزار�هم�زمان«�كرده�
ماه� مسابقه�حدود�يك� اين� در� است.�شركت�كنندگان�
فرصت�دارند�تا�مسئلة�اعالم�شده�را�حل�كرده�و�كدهای�
نرم�افزاری�يا�سخت�افزاری�مورد�نياز�آن�را�آماده�كنند.�
تيمی�برندة�مسابقه�می�شود�كه�بتواند�جواب�درست�را�
در�مدت�زمان�كوتاه�تری�به�دست�آورد.�به�عبارت�ديگر،�
پاسخ� يافتن� در� سرعت� مسابقه،� اين� در� مهم� هدف�
می�توانند� مسابقه� اين� شركت�كنندگان� است.� صحيح�
�CPU ،GPU( دلخواه� ادوات� روی� بر� را� كدهای�خود�

FPGA،�و�...(�اجرا�كنند.

�در�سال��2010مركز�پردازش�سريع�پژوهشگاه�برای�
كارت� بستر� و� كرد� شركت� مسابقه� اين� در� بار� اولين�
گرافيكی��GPUرا�برای�خود�برگزيد.�اين�تيم�موفق�شد�

رتبة�ششم�را�در�بين�مؤسسات�شركت�كننده،�كه�مراكز�
و�دانشگاه�های�معتبری�مانند�كارنگی�ملون�و�پنسيلوانيا�

در�ميان�آنها�بودند،�كسب�كند.�

سريع� پردازش� مركز� �GPU تيم� �،2011 سال� در�
پژوهشگاه�توانست�با�حل�مسئله،�مقام�اول�مسابقه�را�
در�قسمت�كارايی�بر�هزينه�و�مقام�دوم�مسابقه�را�در�
قسمت�كارايی�به�دست�بياورد.�مقام�اول�قسمت�كارايی�

را�دانشگاه�كارنگی�ملون�به�خود�اختصاص�داد.

از� )كه� �2012 سال� مسابقة� در� مطرح�شده� مسئلة�
اسفند��1390آغاز�شد(�ارائة�راهكار�سريع�براي�تطابق�
دقيق� تطبيق� مشخص،� طور� به� و� �DNA رشته�هاي�
به�طول� ژنوم�مرجع� با� اندازة��100 با� رشته�هاي�كوتاه�
�3ميليون�بود.�تيم�برتر�پژوهشگاه�موفق�شد�يكي�از�دو�
برندة�نهايي�اين�مسابقه�باشد.�به�بيان�دقيق�تر�تيم�ما�
توانست�در�شاخة�كارايي�بر�هزينه�اول�شود�و�در�شاخة�
كارايي�پس�از�تيم�دانشگاه�آيوا�از�آمريكا،�رتبة�دوم�را�
كسب�كند.�از�تيم�آي�پي�ام�دعوت�شد�تا�با�ارسال�مقاله�

و�ارائة�آن�در�كنفرانس،�راهكار�خود�را�مطرح�كند.

2. توليد برنامه و ارائۀ  خدمات
در� كشور� پيشتاِز� مراكز� از� يكی� سريع� پردازش� مركز�
با�محاسبات� مرتبط� و�خدماِت� ارائة�محصوالت� زمينة�
سريع�و�پردازش�موازی�به�متقاضيان�است.�طی�مدت�
كوتاهی�كه�از�شروع�فعاليت�اين�مركز�می�گذرد،�افراد�
استفاده� آن� پردازشی� خدمات� از� زيادی� مؤسسات� و�
اعضای� برخی� به� می�توان� آنها� ميان� از� كه� كرده�اند�
دانشكدة� و� نفت،� پژوهشگاه� ايران،� پاستور� انستيتو�

شيمی�دانشگاه�اميركبير�اشاره�كرد.

2. 1. ارائۀ خدمات مشاوره ای
زمينة� در� سريع� پردازش� مركز� تجربيات� به� توجه� با�
ساخت�و�نصب�سيستم�های�پردازش�موازی�و�همچنين�
برنامه�نويسی�موازی�و�حل�مسائل�پيچيدة�علمی،�اين�
دو� در� را� علمی� ارائة�خدمات�مشاوره�ای� توانايی� مركز�

حوزة�اصلی�حل�مسئله�و�ساخت�سيستم�داراست.

مركز� اعضای� تسلط� و� تخصص� مسئله:� حل� الف(�
پردازش�سريع�بر�زبان�های�برنامه�نويسی،�چارچوب�های�
و� موازی،� جديد� معماری�های� و� موازی� برنامه�نويسی�
همچنين�برخورداری�آنها�از�خالقيت�و�قدرت�در�حل�
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مسئله،�به�اين�مركز�امكان�می�دهد�مسائل�علمی�را�به�
طور�كامل�و�يا�به�طور�نسبی�مطابق�درخواست�محققان�
توانايی�های�منحصربه�فرد� از�جمله� كند.� متقاضی�حل�

اين�مركز�می�توان�به�موارد�زير�اشاره�كرد:

برنامه�نويسی�MPI:�اين�يكی�از�مهم�ترين�و�رايج�ترين���
كاربرد� كه� برنامه�هاست� موازی�سازی� ابزارهای�
گسترده�ای�در�نرم�افزارهای�موازی�دارد.�در�حقيقت�
�MPIيك�كتابخانه�برای�تبادل�پيام�بين�بخش�های�
قابل� كتابخانه� اين� است.� موازی� كد� يك� مختلف�
استفاده�در�زبان�های�برنامه�نويسی��Cو�فرترن�است.�
در�مركز�پردازش�سريع،�توانايی�و�دانش�استفاده�از�

اين�ابزار�در�توليد�برنامه�های�مختلف�وجود�دارد.�
از�زبان��CUDAبرای�نوشتن��� �:GPUبرنامه�نويسی�

می�شود.� استفاده� گرافيكی� كارت�های� روی� برنامه�
آشنايی�با�معماری��GPUو�ساختار�حافظة�آن�برای�
�CUDAضروری� زبان� به� برنامه�های�صحيح� توليد�
است.�اعضای�مركز�پردازش�سريع�در�مدت�فعاليت�
بر� �CUDA زبان� به� برنامه� خود�چندين�هزار�خط�
از� بسياری� نوشته�اند.� گرافيكی� پردازنده�های� روی�
برنامه�ها�مربوط�به�حل�مسائل�جديد�علمی�و� اين�
برنامه�های� به�اجرای� يا�در�جهت�سرعت�بخشيدن�

موجود�بوده�اند.�
اولين��� سريع� پردازش� مركز� ِسل:� برنامه�نويسی�

به� آغاز� �Cell زمينة� در� است�كه� ايران� در� مركزی�
فعاليت�كرده�است.�با�توجه�به�معماری�سخت�افزاری�
پردازش�گرهای� بقية� به� نسبت� �Cell متفاوت�
چندهسته�ای،�برنامه�نويسی�برای�اين�سيستم�ها�نياز�

به�دانش�عميق�در�مورد�اين�معماری�دارد.
گزينه�های��� از� يكی� اين� �:FPGA برنامه�نويسی�

موازی� پردازش� زمينة� در� مطرح� سخت�افزاری�
از� استفاده� امكان� می�تواند� گزينه� اين� است.� سريع�
وسيعي� مقياس� در� را� سخت�افزاری� موازی�سازی�
از� تيمی� دارای� سريع� پردازش� مركز� كند.� فراهم�
سازندگان� محصوالت� اغلب� به� مسلط� متخصصان�
توانايی� كه� است� �Altera و� �Xilinx مانند� مشهور�
پياده�سازی�الگوريتم�های�پيچيدة�محاسباتی�بر�روی�

سخت�افزار�را�دارند.�

كامپيوتری��� زبان� �:)OpenCL( باز� كامپيوتری� زبان�
موجود� برنامه�نويسی� چارچوب� جديدترين� باز�
كه� است� موازی� محاسباتی� الگوريتم�های� برای�
الگوريتم�های� هدف،� بستر� از� مستقل� است� قادر�

محاسبات�موازی�را�پياده�سازی�كند.�از�ويژگی�های�
برنامة� اجرای�يك� توانايی� �OpenCL منحصربه�فرد�
واحد�روی�GPU�،CPU،�و��FPGAاست.�اين�برنامة�
برنامه�نويسی� زبان� يك� توسط� �OpenCL در� واحد�

مجرد�سطح�باال�نوشته�می�شود.

ب(�ساخت�سيستم:�مراكز�تحقيقاتی�و�دانشگاه�ها�از�
مهم�ترين�مراكزی�هستند�كه�در�حل�مسائل�علمی�خود�
نياز�به�پردازش�سريع�دارند.�در�صورتی�كه�اين�مراكز�
قصد�راه�اندازی�و�ساخت�سيستم�های�پردازش�سريع�و�
موازی�را�به�صورت�خوشة��CPUو��GPUداشته�باشند،�
مركز�پردازش�سريع�آمادة�ارائة�خدمات�مشاوره�ای�در�
ابزارهای� عامل،� سيستم� سخت�افزار،� انتخاب� زمينة�
مديريت�خوشه،�و�نرم�افزارهای�علمی�و�همچنين�نحوة�

نصب�و�راه�اندازی�آنهاست.

2. 2. عرضۀ خدمات پردازش سریع
امروزه�مسائل�علمی�نياز�روزافزونی�به�قدرت�پردازش�
زياد�دارند�تا�بتوان�آنها�را�در�مدت�زمان�مناسب�حل�كرد.�
بسياری�از�اين�مسائل�قابل�حل�هستند�ولی�با�امكانات�
و� سال�ها� طی� آنها� حل� است� ممكن� عادی� پردازشی�
حتی�قرن�ها�به�نتيجه�نرسد.�محققان�معماری�كامپيوتر�
توانسته�اند�با�ارائة�بسترها�و�چارچوب�های�موازی�سازی،�
از� دهند.� كاهش� فوق�العاده� را� مسائل� اين� حل� زمان�
روی� برنامه� موازی�سازی� مطرح،� راه�حل�های� جمله�
كامپيوترها� از� روی�شبكه�ای� يا� و� گرافيكی� كارت�های�
)خوشه(�است.�مركز�پردازش�سريع�مجموعة�متنوعی�

از�اين�راه�حل�ها�را�در�اختيار�دارد.

پژوهشگرانی�كه�برای�انجام�پروژه�های�علمی�خود�نياز�
دارند� موازی� سيستم�های� و� سريع� پردازش� بستر� به�
بهره� مركز� اين� سريع� پردازش� خدمات� از� می�توانند�
ببرند.�هم�اكنون�تعدادی�از�محققان�مؤسسه�های�علمی�
معتبر�در�حال�اجرای�برنامه�های�خود�روی�سيستم�های�
پردازشی�مركز�هستند.�خدمات�پردازشی�اين�مركز�بر�
روی�يك�خوشة� �CPUو��GPUارائه�می�شود�كه�شرح�

آن�در�ادامه�می�آيد.

محاسباتی� خوشة� �:)Cluster( محاسباتی� خوشۀ�
نوع�متداولی�از�ابررايانه�است�كه�از�اتصال�تعداد�زيادی�
به� نهايت� در� يكديگر�ساخته�می�شود�كه� به� كامپيوتر�
مديريت� می�كنند.� عمل� واحد� سيستم� يك� صورت�
خوشه�نياز�به�برخی�برنامه�ها�و�نرم�افزارها�دارد.�ابزارها�و�
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نرم�افزارهای�علمی�موجود�روی�خوشه�در�زير�فهرست�
شده�اند.

Matlab:�اين�ابزار�در�اصل�نرم�افزاری�برای�محاسبات���
توزيع�شده� صورت� به� می�تواند� كه� است� رياضی�
دارای� و� اجرا�شود� پردازشی� روی�چندين�سيستم�
موازی� محاسبات� برای� مخصوص� جعبه�ابزارهای�
و� پشتيبانی� قابليت� �Matlab اين،� بر� عالوه� است.�
را� گرافيكی� كارت� پردازشی� امكانات� به�كارگيری�
انجام� مخصوص� كه� �CUDA كتابخانة� دارد.� نيز�
محاسبات�حجيم�موازی�بر�روی�كارت�های�گرافيكی�
است،�در�اين�نرم�افزار�قابل�استفاده�است.�برای�مثال،�
است� عددی� محاسبات� بسترهای� از� يكی� �Jacket
استفاده� �Matlab كد� اجرای� برای� �CUDA از� كه�
تابع،� می�كند�و�شامل�ضرب�ماتريس،�رسم�داده�و�

پياده�سازی�الگوريتم�و�...�است.

در��� رايج� ابزارهای� از� يكی� ابزار� اين� �:CHARMM
مبحث�ديناميك�مولكولی�است�كه�توسط�تيمی�از�
متخصصان�دانشگاه�هاروارد�توليد�شده�است.�قابليت�
پيكربندی�و�نصب�بر�روی�يك�سيستم�توزيع�شده�را�
دارد�و�به�كمك�كتابخانة��MPIقابليت�اجرای�موازی�

پيدا�می�كند.

بسته�های��� از� ديگر� يكی� ابزار� اين� �:NAMD
كه� است� مولكولی� ديناميك� مبحث� در� نرم�افزاری�
با�همكاری�آزمايشگاه�برنامه�نويسی�موازِی�دانشگاه�
)UIUC(�نوشته�شده�است.�اين�ابزار�با�استفاده�از�
و� است� شده� توليد� موازی� برنامه�نويسی� مدل�های�
)چند� بزرگ� بسيار� سيستم�های� شبيه�سازی� برای�
ميليون�اتم(�با�كارايی�زياد�از�آن�استفاده�می�شود.�
كمك� به� موازی� اجرای� قابليت� از� نرم�افزار� اين�

�CHARMو��MPIبرخوردار�است.

پردازش��� شبيه�سازِ� يك� افزار� نرم� اين� �:LAMMPS
حوزة� در� بزرگ� مولكول�های� و� اتم�ها� برای� موازی�
توانايِی� نرم�افزار� اين� است.� مولكولی� ديناميك�
شبيه�سازِی�بيومولكول�ها،�پليمرها،�فلزات،�نيمه�هادی�ها�
و� اتم�ها� مدل�سازی� و� درشت�دانه،� سيستم�های� و�
�MPIمولكول�ها�به�صورت�موازی�با�استفاده�از�تكنيك�
را�دارد.�كد�آن�در�دسترس�است�و�به�راحتی�می�توان�
ويژگی�های�موردنظر�را�به�آن�افزود.�اين�نرم�افزار�در�
آزمايشگاه�ملی�سنديا�)مؤسسة�آمريكايی�وابسته�به�

آزمايشگاه�انرژی(�عرضه�شده�است.

مدل�سازی�گستردة��� توانايِی� نرم�افزار� اين� �:Fluent �

جريان،� مدل�سازی� مانند� فيزيكی،� سيستم�های�
واكنش�های� گرما،� انتقال� آشوب،� سيستم�های�
انجام�شده�در�كاربردهای�صنعتی�مانند�جريان�هوا�
در�بال�هواپيما�و�گياهان�برطرف�كنندة�فاضالب،�را�
و� بهينه�سازی� و� فاز�طراحی� در� داراست.�همچنين�
امكان� به�راحتی� و� دارد� كاربرد� سيستم�ها� توسعة�
سيستم� ساختار� براساس� مدل� و� توابع� تعريف�

موردنظر�را�فراهم�می�كند.

توانايی��� نرم�افزاری� بستة� اين� �:GROMACS
معادالت� مانند� مولكولی،� ديناميك� مدل�سازِی�
ميليون�ها� با� سيستم�های� برای� را� نيوتن،� حركت�
عنصر�داراست.�اين�نرم�افزار�ابتدا�برای�مولكول�های�
نوكلئوتيد� اسيد� و� ليپيد� پروتئين،� مانند� بيوشيمی�
به� ولی� شد� ارائه� اتصاالت� توجهی� قابل� تعداد� با�
سيستم�های� برای� محاسباتی� سريع� توانايی� دليل�
غيربيولوژيك�هم�مورد�استفاده�قرار�گرفت.�كارايی�
محاسباتِی�زياد،�امكان�استفادة�راحت�برای�كاربران،�
قابليت�پردازش�موازی�با��MPIو�توانايی�پياده�سازی�
الگوريتم�های�بسياری�با�كارايی�محاسباتی�بيشتر�را�

می�توان�از�جمله�ويژگی�های�اين�نرم�افزار�دانست.

DIPoly:�يك�نرم�افزار�شبيه�ساِز�ديناميك�مولكولی���
انگلستان� در� �Daresbury آزمايشگاه� در� كه� است�
اين� طراحی� دارد.� گسترده�ای� كاربرد� و� شد� ارائه�
نرم�افزار�به�گونه�ای�است�كه�هم�امكان�اجرا�بر�روی�
را� مقياس�پذير� كارايی� با� تك�پردازنده� سيستم� يك�
در� باال.� كارايی� با� موازی� اجرای� امكان� هم� و� دارد�
صورت� به� �I/O ارتباطات� آن،� جديدتر� نسخه�های�
روی� بر� اجرا� توانايی� و� شده� پياده�سازی� موازی�
پردازنده�های�گرافيكی�هم�به�آنها�افزوده�شده�است.

نياز� مطابق� مذكور� نرم�افزارهای� كه� است� ذكر� شايان�
مشتريان�و�همكاران�علمی�اين�مركز�تهيه�و�نصب�شده�
است�و�در�صورتی�كه�همكاران�جديد�نياز�به�ابزار�و�يا�
نرم�افزار�خاصی�داشته�باشند،�امكان�نصب�و�راه�اندازی�

آن�وجود�دارد.

�90 تابستان� اواسط� پردازش� مركز� محاسباتي� خوشة�
به�حالت�پايدار�رسيده�است�و�سرويس�هاي�پردازشي�
ارائه�مي�كند.�سرويس�هاي�اين�ابررايانه�در�حال�حاضر�
كاماًل�رايگان�است�و�به�دانشگاهيان�سراسر�كشور�ارائه�
مي�شود.�كاربران�از�راه�دور�به�سيستم�متصل�مي�شوند�
و�از�طريق�خط�فرمان�لينوكسي�محاسبات�خود�را�در�
قالب�كار�)job(�به�انجام�مي�رسانند.�كاربران�از�طريق�
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اتوماتيك��TORQUEكارهاي�خود�را�داخل� سيستم�
محض� به� � TORQUE سيستم� و� مي�دهند� قرار� صف�
كارهاي� از� يك� هر� براي� كافي� محاسباتي� منابع� آنكه�

داخل�صف�پيدا�كند،�آن�را�اجرا�مي�كند.

۳.�پژوهش
در�اين�مركز،�پروژه�های�تحقيقاتی�در�زمينه�های�مختلف�
محاسبات� )بيوانفورماتيك(،� زيستی� اطالعات� مانند�
پردازش� كامپيوتر،� علوم� رياضيات،� شيمی،� زيستی،�
...�اجرا�شده�و�يا�در�حال�اجراست.�در�زير،� سيگنال�و�
فهرست�برخی�از�آنها�همراه�با�شرحی�مختصر�آمده�است.

۳. 1.�محاسبۀ�پيچش�روی�پردازندۀ�گرافيكی
در� پايه�ای� عمل� يك� �)convolution( پيچش� عمل�
پردازش�سيگنال�است.�اين�عمل�معادل�محاسبة�ضرب�
پروژه،� اين� انجام� از� هدف� می�باشد.� دو�چند�جمله�ای�
محاسبة�بهينة�پيچش�است.�پياده�سازی�سريع�پيچش�
برای�دو�سيگنال�بزرگ،�و�برای�تعداد�زيادی�سيگنال�
اين� انجام�شده�است.�بستر�محاسباتی� به�طور�موازی�
پروژه،�پردازنده�های�گرافيكی�با�معماری��Fermiاست.

۳. ۲.�نظريۀ�رمزی�و�حدس�آيت
هدف�از�انجام�اين�پروژه�پياده�سازی�و�پيدا�كردن�يك�
بستر�مناسب�برای�حل�مسئلة�حدس�آيت�است.�هدف�
اين�مسئله،�يافتن�يك�گراف�دوری�n رأسی�است�كه�
فاقد��K5و�مجموعة�مستقل��tرأسی�باشد.�دكتر�آيت�از�
محققان�مركز�بنا�به�مطالعات�خود�انتظار�دارد�كه�گرافی�

با�درجة�رأسِی�خاص�با�اين�خصوصيت�يافت�شود.

۳�.۳.�محاسبات�دقيق�با�اعداد�بزرگ�)دارای�
ارقاِم�بسيار(

در�پاره�ای�از�مسائل�محاسباتی�الزم�می�آيد�كه�عمليات�
انواع� از� باالتر� مرتبة� و� دقت� با� اعدادی� روی� بر� پايه�
انجام� برنامه�نويسی� زبان�های� در� استفاده� قابل� داده�اِی�
شود.�هدف�از�انجام�اين�پروژه�پياده�سازی�چهار�عمل�
به� و� زياد� دقت� با� بزرگ� اعداد� برای� حساب� اصلی�
پروژه،� اين� برای� پياده�سازی� بستر� است.� بهينه� شكل�

پردازنده�های�گرافيكی�با�معماری��Fermiاست.

۴.۳. شبيه سازی رفتار کهکشان ها روی خوشۀ 
پردازنده های گرافيکی

از� عظيمی� حجم� مستلزم� كه� علمی� مسائل� از� يكی�
پردازنده�های�بسيار�است،� با� محاسبات�و�موازی�سازی�
شبيه�سازی�رفتار�اجرام�آسمانی�در�حضور�نيروی�جاذبه�
اين� پياده�سازی� پروژه،� اين� انجام� از� هدف� می�باشد.�
شبيه�سازی�بر�روی�خوشة�پردازنده�های�گرافيكی�است.

ADUC۵�.۳.�پياده�سازی�سريع�كد�
كتابخانه�های� و� ابزارها� مطالعة� پروژه� اين� از� هدف�
موجود�برای�پياده�سازی�كد��CUDAاست.�اين�ابزارها�
فراهم� پياده�سازی� برای� مفيدی� توابع� كتابخانه�ها� و�
و� پياده�سازی� سرعت� توابع� اين� از� استفاده� می�كنند.�

عيب�يابی�كد�را�افزايش�می�دهد.

۳. ۶. محاسبۀ مقدار ویژه و بردار ویژۀ ماتریس 
کوورایانس

كوورايانس� ماتريس� يك� ويژة� بردار� و� ويژه� مقدار�
اطالعات�مفيدی�در�مورد�خواص�آن�ماتريس�می�دهد.�
تحليل� نظير� روش�هايی� پياده�سازی� برای� خواص� اين�
است.� مفيد� ابعاد� كاهش� برای� �)P.C.A( اصلی� مؤلفة�
هدف�از�انجام�اين�پروژه�پياده�سازی�روش�توانی�بر�روی�

خوشه�پردازنده�های�گرافيكی�می�باشد.

۴. آمادگی برای همکاری
مركز�پردازش�سريع�پژوهشگاه�دانش�های�بنيادی�قصد�
دارد�با�به�روز�نگه�داشتن�توان�سخت�افزاری�و�نرم�افزاری�
خود�و�تكيه�بر�نيروی�انسانی�نخبه�و�سرمايه�گذاری�در�
و� پيشرو� موازی� پردازش� مركز� عنوان� به� زمينه،� اين�
در�كشور�ايفای�نقش�كند�و�به�ارائة�خدمات�در�جهت�
سريع�� پردازش� زمينة� در� كشور� داخلی� نيازهای� رفع�
آماده�اند� مركز� اين� مهندسان� و� محققان� لذا� بپردازد.�
مراكز� با� سريع� پردازش� خدمات� گونه� هر� ارائة� برای�
ديگر�همكاری�كرده�و�تجربيات�خود�را�در�اسرع�وقت�

در�اختيار�ايشان�قرار�دهند.



پژوهشكدة علوم نانو در پژوهشگاه دانش هاي بنيادي 
اولين نهاد تحقيقاتي در حوزة علوم نانو و نانوفناوري 
آغاز  از  پژوهشكده  اين  است.  كشور  در  محاسباتي 
در  پژوهشي  مقالة   180 از  بيش  تاكنون  خود  فعاليت 
مجالت معتبر علمي منتشر كرده است. عالوه بر آن، 
كتاب هايي نيز انتشار داده است كه از جمله مي توان 
كربني  نانولوله اي  محاسباتي  فيزيك  كتاب  اولين  به 
كيمبريج  دانشگاه  انتشارات  را  آن  كه  كرد  اشاره 
است.  رسانده  چاپ  به   2008 سال  در  انگلستان 
از  فصل هايي  پژوهشكده  اين  پژوهشگران  همچنين، 
هندبوك هاي پژوهشي خارجي در حوزه هاي مختلف 

علوم و فناوري نانو را نوشته اند.

در سال 1390 نيز اين پژوهشكده به فعاليت هاي خود 
گسترش  و  دكتري،  آموزش  پژوهش،  محور  سه  در 
داد.  ادامه  كشور  در  محاسباتي  فناوري  نانو  حوزة 
پژوهشگر   2 مقيم،  پژوهشگر   10 سال،  اين  در 
دانشجوي   2 غيرمقيم،  پژوهشگر   4 پسادكتري، 
همكار و 2 پژوهشگر در قالب طرح نخبگان سربازي 
در اين پژوهشكده فعاليت داشتند. فهرست مقاالت 
پژوهشي منتشر شدة پژوهشكدة علوم نانو در سال 

2011 شامل 28 مقاله است.

اين  عملكرد  دربارة  تفصيلی تری  گزارش  ادامه،  در 
پژوهشكده در سال 1390 می آيد.

سال تأسيس: 1382

پژوهشكدة علوم نانو
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سال  در  نانو  علوم  پژوهشكدة  تحقيقاتي  فعاليت هاي 
1390 حول پروژه هاي زير متمركز بوده است.

 هاشم رفيعي تبار، پژوهشگاه و دانشگاه شهيد بهشتي،
مدل سازي ديناميك نانو ساختارهاي زيستي و بررسي 

اثرات تابش هاي الكترومغناطيسي بر عملكرد آنها.
سيف اله جليلي، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي،

)حوزة  مولكولي  سيم هاي  در  الكتروني  رانش  بررسي 
الكترونيك مولكولي(.

ماني فرجام، پژوهشگاه،
از  � استفاده  با  گرافين  الكترونيكي  خواص  بررسي 

شيوه هاي محاسباتي شيمي كوانتومي،
مطالعة جذب هيدروژن بر روي گرافين و تأثير آن  �

بر روي خواص الكترونيكي گرافين.
افشين مرادي، دانشگاه صنعتي كرمانشاه،
تحريكات تجمعي در نانولوله هاي كربني.

پويا پرتوي آذر، دانشجوي همكار،
نقص هاي  حاوي  كربني  نانولوله هاي  خواص  بررسي 

بلوري.
علي اصغر شكري،دانشگاهپيامنور،

ترابرد مغناطيسي در سيستم هاي سيم كوانتومي.
محمدابراهيم فوالدوند،دانشگاهزنجان،

ترافيك مولكولي و ترابرد ماكرومولكول ها.
امير لهراسبي،دانشگاهاصفهان،

نانو  با  الكترومغناطيس  ميدان هاي  تعامل  مدل سازي 
ساختارهاي زيستي.

رستم مراديان،دانشگاهرازيكرمانشاه،
روي  بر  غيرمغناطيسي  مغناطيسي،  ناخالصي هاي  اثر 

خواص كربن نانو تيوب ها.
يوسف جمالي،پژوهشگاه،

مدل سازي ترابرد يوني از كانال هاي غشاء سلول هاي  �
عصبي،

ولتاژ  � به  وابسته  كانال هاي  درشت  دانه  مدل سازي 
مكانيزم  و  ديناميك  بررسي  و  براي درك  سديمي 

كاركرد آن.
غالمرضا جعفري،دانشگاهشهيدبهشتي.

مكانيك آماري سطوح زبر.

عباس منتظري هدش، 
مدل سازي چند مقياسي پليمرهاي تقويت شده با نانو 

ساختارهاي كربني.
افشين نميرانيان،دانشگاهعلموصنعت،

كربني  نانولوله هاي  در  كوانتومي  تداخل  پديدة 
)تك ديواره(

مهدي سرگلزايي،دانشگاهعلموصنعت،
اوربيتالي  و  اسپيني  مغناطيسي  گشتاورهاي  محاسبة 

در نانوسيم هاي فلزات واسط.
علي فتحعليان،دانشگاهرازيكرمانشاه،

بررسي خواص الكتروني، مغناطيسي، و اپتيكي گرافن 
شبيه سازي  روش  دو  از  استفاده  با  نانولوله ها  انواع  و 

توسط كد و روش تابع گرين.
مژده اخوان،پژوهشگاه،

مطالعة خواص الكتريكي، مغناطيسي و حرارتي در  �
كالسترها،

تابش  � اثرات  مقياسي  چند  مدل سازي 
الكترومغناطيسي بر نانوساختارهاي زيستي.

سعداله ابراهيمي،دانشجويهمكار،
با  تقويت شده  پليمرهاي  مكانيكي  خواص  مدل سازي 

نانوساختارهاي كربني.
شهاب ذوالرياستين،دانشگاهآزاداسالميواحدتهران

جنوب،
در  حرارتي  و  مغناطيسي  الكتريكي،  خواص  مطالعة 

كالسترها.

طرح هاي نخبگان سربازي
امير حسين شيرازي،

تحليل سري زماني قلب به كمك مكانيك آماري.
عباس منتظري هدش،

پليمري  كامپوزيت هاي  مكانيكي  خواص  مدل سازي 
تقويت شده با گرافن.

پژوهش
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همايش ها
با پژوهشكده اين در سخنرانی 11 ،1390 سال در

عناوينزيربرگزارشد.

عباس منتظري هدش،
Mechanical behavior analysis of carbon 
nanotube-based polymer composites using 
multiscale modeling.

راحله محمدپور،
Investigation on the dynamics of electron 
transport and recombination in nanotubular 
and nanoparticular TiO2 electrodes for bye 
sensitized solar cells.

يوسف جمالي، پژوهشگاه،
مدل سازي محاسباتي سلول زيستي و ساختارهاي  �

زيرسلولي، 
كانال هاي  � كار  نحوة  و  مولكولي  ساختار  بررسي 

وابسته به ولتاژ كلسيمي،
در  � يوني  كانال هاي  مدل سازي  روش هاي  بررسي 

مقياس مولكولي.

مژده اخوان، پژوهشگاه،
معرفي يك مدل دو مقياسي براي شبيه سازي ديناميك 

مولكولي سياالت.
ماني فرجام، پژوهشگاه، 

Effect of hydrogen adsorption on the 
quasiparticle spectra of graphene.

هاشم رفيعي تبار، پژوهشگاه و دانشگاه شهيد بهشتي،
مقياس  در  زيست شناسي  و  نظري  فيزيك  همگرايي 
نانو، مالحظاتي دربارة بنيادهاي فيزيكي پديدة حيات.

محمد خزايي، 
High-pressure phases of inorganic molecules 
consisting of carbon and nitrogen.

امير لهراسبي، دانشگاه اصفهان، 
بررسي اثر ميدان الكتريكي ثابت و متناوب بر كاركرد 

. synthase  ATP موتور پروتئيني
سميرا محمدي، 

An introduction to parallel programming.

دورة دكتري
از بهار سال 1387 داير شده و سومين دوره در سال 1391 آغاز خواهد شد.  دومين دورة دكتري پژوهشكده 
دانشجويان دورة دوم عبارت اند از: شهرام فدايي، پويا پرتوي آذر، سعداله ابراهيمي، طاهره تكيه، محبوبه ميرزاده 

نياسر.



ســالنامة پـژوهشـگاه دانــش هــاي بنيــادي )۱۳۹۰(

نو
 نا

وم
عل

دة 
ــك

شـ
وه

ــ ژ
پــ

77

كادر علمي پژوهشكدة علوم نانو در سال 1390

مژده اخوان
 )پسا دكتري(

 يوسف جمالي
)پسا دكتري(

پژوهشگران مقيم
افشين  فوالدوند،  محمدابراهيم  جليلي،  سيف اله 
نميرانيان، علي اصغر شكري، غالمرضا جعفري، عباس 
شهاب  سرگلزايي،  مهدي  فرجام،  ماني  منتظري، 

ذوالرياستين.

دانشجويان همكار
پويا پرتوي آذر، سعداله ابراهيمي.

هاشم رفيعي تبار
رئيس پژوهشكده
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سعی  كـه  است  فلسفه  به  نگرشي  تحليلي  فلسفة 
می كند مسائل فلسفي را به مسائل كوچك تر تجزيه 
كرده و سپس با استفاده از دستاوردهاي منطق صوري 
و رياضي، كوشش كند تا به صورت سيستماتيك به 
دست  نظر  مورد  مسئلة  حل  از  جديدي  افق هاي 
صرفًا  فلسفه  بودن  تحليلي  بر  تكيه  از  منظور  يابد. 
جريان  گرايش هاي  برخي  از  برنامه  اين  نمودن  جدا 
كه  است  »اروپايي«  يا  قاره اي«  »فلسفة  به  مرسوم 
به  ندارند.  منطقي  استدالل  روش  به  خاصي  توجه 
و  غرب«،  »فلسفة  كالسيك«،  »فلسفة  اعتبار،  اين 
»فلسفة اسالمي« به يكسان تحليلي به شمار مي آيند 
تحليلي  عمدة  مالك  شد،  گفته  كه  همچنان  زيرا، 
بودِن گرايش هاي فلسفي تعهد آنها به روش استدالل 
نظر،  اين  از  معاصر،  تحليلي  فلسفة  است.  منطقي 

دنبالة طبيعي گرايش هاي فلسفة كالسيك )در غرب 
و شرق( است.

اميد مي رود با فعاليت هاي اين پژوهشكده، در ارتباط 
با دانشگاه ها يا پژوهشگاه هاي ديگر، فلسفة تحليلي 
در ايران از شكوفايي بيشتر برخوردار شود و قدمي 
در جهت ادامة فعاليت درخشان فلسفي گذشتة اين 
اين  است  اميد  همچنين  شود.  برداشته  بوم  و  مرز 
فعاليت منجر به مشاركت بيشتر ايران در عرصه هاي 

جهانِي فلسفي گردد.

در حال حاضر پژوهشكدة فلسفة تحليلی متشكل از 
گروه بسيار كوچكي از اعضاي علمي )سه نفر تمام وقت 
دانشجوي   12 تاكنون  و  است  پاره وقت(  نفر  دو  و 
دكتري نيز داشته است. ولي علي رغم كوچك بودن 

سال تأسيس: 1384

پژوهشكدة فلسفة تحليلي
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و عمر كوتاه آن، موفقيت هاي مهمي داشته است. در 
اين مدت پژوهشكده موفق به چاپ بيش از 30 مقاله 
)Handbook( ها  دستنامه  و  معتبر  ژورنال هاي  در 
كتاب  دو  است  يافته  توفيق  عالوه  به  است.  شده 
اما  رساند.  چاپ  به  بين المللي  ناشران  توسط  را 
انتقال  براي  تالش  پژوهشكده  دستاورد  مهمترين 
صحيح مفاهيم فلسفه و تربيت گروهي از دانشجويان 
دكتري است كه ان شاءا... زمينة پيدايش يك جامعة 
را فراهم خواهند كرد. در حال حاضر،  فعال فلسفي 
»فلسفة  نام  به  كلي  گروه  يك  قالب  در  پژوهشكده 
تحليلي« مشغول به فعاليت است. تصميم بر آن است 

كه در آينده اي نزديك با بزرگ تر شدن پژوهشكده و 
به پژوهشكده  نيز  توسعة امكانات، چهار گروه ديگر 
اضافه شود كه عبارت خواهند بود از معرف شناسي، 

فلسفة زبان، فلسفة ذهن، و متافيزيك.

در ادامه، گزارشي تفصيلي تر از عملكرد پژوهشكدة 
فلسفة تحليلي در سال 1390 مي آيد.

پژوهش

مفهوم استحقاق و اهميت معرفتي آن
مفهوم  بر  عالوه  كه  شده اند  مدعي  فالسفه  از  برخي 
معرفتي«  »استحقاق  نام  به  ديگري  مفهوم  توجيه، 
به اشكال  نيز داريم كه نقش مهمي را در واكنش ما 
در  وحيد  حميد  مي كند.  بازي  شكاكيت  گوناگون 
مقاله اي كه در سال 1390 انتشار يافت به بررسي اين 
نكته پرداخته است كه آيا استحقاق معرفتي را مي توان 
گونه اي از تجويز معرفتي قلمداد كرد يا خير، و در اين 
مقاله نشان داده است كه استدالل اصلي ادعاي فوق 
»استحقاق«  مفهوم  كه  دهد  نشان  مي تواند  حداكثر 
نقد  و  بررسي  به  سپس  دارد.  پراگماتيكي  خصلتي 
اصلي  ريشة  وي  گمان  به  كه  پرداخته  مفروضاتي 
راه هايي  آن،  دنبال  به  مي دهند.  تشكيل  را  مشكالت 
براي تقويت آن مفروضات پيشنهاد كرده و در نهايت 
را  استحقاق  مفهوم  دانستِن  معرفتي  امكان  دورنماي 

مورد بررسي قرار داده است.

برهان هاي استعاليي
هدف عمدة برهان هاي استعاليي شناسايي الزم براي 
علم  تجربه،  مانند  متفاوتي  پديده هاي  وقوع  امكان 
حضوري و زبان است. بسياري از نظريه پردازان به اين 
خنثي  جهت  نيرومندي  ابزار  عنوان  به  براهين  قبيل 
كردن انواع كوشش ها شكاكانه نظر مي كردند. به دنبال 
بسيار  برهان ها  قبيل  اين  كه  نكته  اين  شدن  آشكار 
نتيجه مي دهند،  انتظار مي رفت  آنها  از  آنچه  از  كمتر 
اين خوشبيني به تدريج رنگ باخت. حميد وحيد در 

مقاله اي ابتدا دو نوع متفاوت از اين برهان را شناسايي 
كرده و سعي كرده نشان دهد كه هر دو به استنتاج هاي 
بيان  با  اين نتيجه را  آشناتري تقليل مي يابند. سپس 
نحوة ارتباط برخي دعاوي اخير مربوط به توانايي هاي 

براهين استعاليي و پارادكس مور تقويت نموده است.

قوانين طبيعت و شرطي هاي خالف واقع
اقامة  طبيعت،  قوانيِن  مورِد  در  فلسفي  بحث هاي  در 
دليلي شبيه به اين بسيار مرسوم است: بعضي احكاِم 
صادق  را  مربوط  واقِع  خالِف  شرطي هاي  صادق  كلِّي 
كلِّي صادق  هر حكِم  كه  نيست  لذا چنين  نمي كنند؛ 
گرچه  كه(  است  )بديهي  مثاًل  باشد.  طبيعي  قانوني 
در  كه  سكه هايي  همة  خاصي  زماِن  در  است  ممكن 
باشد،  صدتوماني  است  پژوهشگاه  محققاِن  جيِب 
آن  در  اين سكة دويست توماني  اگر  نيست كه  چنين 
اين سكه  آنگاه  از محققان مي بود  زمان درجيِب يكي 
صدتوماني مي بود. اين، علي الظاهر، دليلي است بر اينكه 
موجود  همة سكه هاي  تاريخ  فالن  »در  كه  اين حكم 
قانوِن  است«  پژوهشگاه صدتوماني  محققاِن  جيِب  در 
طبيعي نيست، كه آشكار است. اين را مقايسه كنيد با 
حالتي كه من جسمي را از بين برده ام و ديگر موجود 
نيست، اما هم چنان مجازم بگويم اگر به اين جسم نيرو 
به ديويد  بودم شتاب مي گرفت. نظري كه  وارد كرده 
هيوم منسوب است مي گويد كه هر حكِم صادِق كلّي 
يك قانوِن طبيعت است، و استداللي را كه گفتم نوعاً 

شاهدي بر اين مي گيرند كه اين نظر غلط است.
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انتشار  كاوه الِجوردي در مقاله اي كه در سال 1390 
ـ مستقل از اينكه  يافت، اين مدعا را مطرح مي كند كهـ 
اين  يا نه ــ  باشد  نظِر مشهور به نظِر هيومي صحيح 
استدالل كارا نيست چرا كه درِك ما از ارزِش صدِق هر 
اينكه  از  دركمان  بر  است  مبتني  واقع  شرطِي خالِف 

بعضي احكاِم مربوط قانوِن طبيعي هستند يا نه.

ضابطة تفّرِد برهان هاي رياضي
رياضيدان گهگاه براي قضيه ای واحد برهان هاي متعدد 
به دست مي دهند ــ و گاهي اين كار دستاورِد مهمي 
محسوب مي شود )مثاًل در هنگاِم اعطاي نشاِن فيلدز به 
اتله سلبرگ اين نكته چونان يكي از دستاوردهاي مهِم 
او ذكر شد كه او براي قضية توزيِع اعداِد اول برهاني 
اينجا  در  است(. سؤالي طبيعي  مقدماتي عرضه كرده 
اين است كه اگر برهاِن ب 1 و برهاِن ب 2 براي قضية ق 
داده شده باشند، ضابطة يكي بودن يا نبودِن ب 1 و ب 2 
را  برهان  نمي توان  اينجا  در  كه  است  روشن  چيست. 
صرفاً دنباله اي متشكل از گام هاي استدالل گرفت، چرا 
كه تصوِر شهودِي ما اين است كه مثاًل با عوض كردِن 

سطرهاي استدالل برهان ِ جديدي به دست نمي آيد.

مورد  اين  در  زيادي  پيشرفت هاي  برهان  نظرية  در 
حاصل نشده است. در علوِم كامپيوتر هم بحِث مشابهي 
دو  يا  برنامه  دو  بودِن  يكي  ضابطة  كه  است  مطرح 

الگوريتم چيست.

اين موضوع تحقيق مي كند، در  كاوه الجوردي كه در 
پژوهشكدة فلسفة تحليلي دربارة  ساِل 90 در سمينارِ 
آن سخنراني كرد و تحقيقات او در اين زمينه ادامه دارد.

برون گرايي در محتوا و آموزة دسترسي 
ويژه

محتوا  در  برون گرايي  معرفت شناختي  لوازم  بررسي 
محمود  پژوهش  موضوع   )content externalism(
مرواريد در سال 1390 بوده است. وي به طور مشخص 
به اين دو مسئله پرداخته است: الف( آموزة برون گرايي 
در محتوا چه تأثيراتي مي تواند در مسئلة برون گرايي/

ب(  باشد؟  داشته  معرفت  و  توجيه  در  درون گرايي 
صورت بندي  در  تأثيري  چه  محتوا  در  برون گرايي 

شرايط الزم معرفت دارد؟

ميل گرايي در معناشناسي
رابطة ميل گرايي در معناشناسي با درك جمالت حاوي 
نصراهلل  سيد  تحقيق  موضوع  مصداق  بدون  نام هاي 
موسويان در سال 1390 بوده است. بنا بر ميل گرايي 
و صورتي مقبول از اصل متن، جمالت حاوي نام هاي 
)چرا  بود  نخواهند  بردار  كذب  و  صدق  مدلول  بدون 
كه فاقد محتواي معناشناختي اند(. در ميان راه حل هاي 
ادمز،  فرد  جمله  )از  متعددي  فيلسوفان  ارائه شده، 
گري فولر، كنت تيلر( از ديدگاهي كه مي توان آن را 
اين  بر  ناميد دفاع كرده اند:  پراگماتيكي«  »ميل گرايي 
مبتني  تهي  نام هاي  از جمالت حاوي  ما  فهم  اساس، 
معناشناختي(  نه  )و  پراگماتيكي  محتواي  درك  بر 
زبان  كاربران  به  ديدگاه  اين  مي باشد.  شده  منتقل 
محتواي  بين  گسترده  و  سيستماتيك  خلط  نوعي 
جمالت  سمانتيكي  محتواي  و  اظهارات  پراگماتيكي 
نسبت مي دهد. موسويان در مقاله اي با عنوان »نام هاي 
كنفرانس  در يك  كه  پراگماتيكي«  ميل گرايي  و  تهي 
فلسفي در كانادا ارائه شد، عليه ديدگاه مذكور استدالل 

كرده است.

كاذب سازها و اصل صادق سازي
بررسي راه حل توسل به كاذب سازها براي حل مشكلي 
صادق سازي  اصل  براي  سالبه  صادق  گزاره هاي  كه 
مي آفرينند يكي از موضوعات پژوهشي محسن زماني 
در سال 1390 بود. موضوع ديگر، بررسي اين نكته بود 
راهنماي  مي تواند  صادق سازي  اصل  به  توسل  آيا  كه 
مناسب تري از رويكرد سوري براي هستان شناسي باشد 
و مشخصاً از عهدة حل مسئلة اشياء مركب برآيد يا نه. 
اولي منجر به نوشتن مقاله اي شد كه در انتظار چاپ 
براي نوشتن مقاله اي ديگر  نيز موضوعي  است. دومي 
فراهم آورد كه تا پايان سال 1390 هنوز صورت نهايي 

خود را نيافته بود.
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همايش ها
اين پژوهشكده هر سال با دعوت از صاحبنظران فلسفه 
منطق  مختلف  حوزه هاي  در  تخصصي  سمينارهايي 
معرفت شناسي  و  ذهن  فلسفة  علوم شناختي،  فلسفي، 
فلسفة  پژوهشكدة   1390 سال  در  مي كند.  برگزار 
تحليلي مجموعاً 16 سخنراني تخصصي فلسفي به قرار 

زير برگزار كرد.

حسين معصومي همداني، مؤسسة پژوهشي حكمت و 
فلسفة ايران،

مسئلة لكه هاي روي ماه تا گاليله.
هاشم مرواريد، پژوهشگاه،

رابطة بين مفاهيم موجهه.
علي معظمي، مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران،
منازعة كانت و كنستانت: دربارة حق به حقيقت.

فريد مسرور، دانشگاه هاروارد،
Against objectivism )عليه عينت گرايي(

محمود مرواريد، پژوهشگاه، 
ـ برهان تّوهم، 

در  درون گرايي  با  محتوا  در  برون گرايي  آيا  ـ 
توجيه سازگار است؟

و  حكمت  پژوهشي  مؤسسة  رضايي،  شيخ  حسين 
فلسفة ايران،

ارزش هاي ذاتي در طبيعت.
ساجد طيبي، پژوهشگاه،

جايگزينِي هم مصداق ها در جمله هاي ساده.
اميد كريم زاده، پژوهشگاه،

اختالف نظر و شواهد مرتبة باالتر.
نصير موسويان، پژوهشگاه،

عليه ميل گرايي پراگماتيكي.
فلسفة  و  حكمت  پژوهشي  مؤسسة  نسرين،  مهدي 

ايران،
چرخش علمي در فلسفة علمي.

مصطفي مهاجري، پژوهشگاه،
پارادوكس هايي در نظرية تصميم.

كاوه الجوردي، پژوهشگاه،
در باب برهان رياضي.
حميد وحيد، پژوهشگاه،

دربارة استحقاق معرفتي.
داود حسيني، دانشگاه تربيت مدرس،

هماني مبهم و شي ء مبهم.
سيد علي طالقاني، پژوهشگاه،

علّيت درون ماند.

È  سمينار برهان توّهم
     از راست:

     محمود مروارید، 
     نصير موسویان،

     حسين شيخ رضایی، 
     امير کرباسی زاده.
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آموزش
كارگاه آموزشي

پژوهشكدة فلسفة تحليلي هر سال با دعوت از استادان 
خارجي اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت 
مي كند. در بهار 90 يك دورة كوتاه مدت آموزشي براي 
دانشجويان دورة دكتري فلسفة تحليلي توسط مارك 
برگزار  انگلستان  واريك  دانشگاه  استاد  بروئر  ويليام 
شد. وي به مدت يك هفته مهمان پژوهشكدة فلسفة 
 Perception and Its« اين دوره بود. عنوان  تحليلي 

Objects« )ادراك و موضوعات آن( بود.

كالس هاي آزاد
در سال 1390 دو دوره حلقة مطالعاتي فلسفه توسط 

استادان و دانشجويان اين پژوهشكده برگزار شد.

و  »معقوليت  باموضوع  مطالعاتي  حلقة  دورة  اولين 
ديويدسون  مقاالِت  از  منتخبي  بررسي  به  عمل« 
كه  مقاالتي  داشت.  اختصاص    )Donald Davidson(

براي اين دوره در نظر گرفته شده بود عبارت اند از:
 � Actions, reasons, and causes (1963).

 � How is weakness of the will possible? 
(1970).

 � Agency (1971).

 � Freedom to act (1973).

 � Intending (1978).

 � Mental events (1970).

 � Psychology as philosophy (1974).

 � Hempel on explaining action (1976).

دور دوم حلقة مطالعاتي فلسفه كه از تاريخ 90/4/13 
شروع شد به بررسي كتاب زير اختصاص داشت.

T. Williamson, Knowledge and its limits, 
Oxford University Press: Oxford, 2000.

دورة دكتري
پژوهشكده فلسفة تحليلي تا انتهاي سال 1390 دو بار 
)يك بار در مهرماه 1384 و بار ديگر در مهرماه 1387( 
و هر بار 6 دانشجو براي دكتري فلسفة تحليلي پذيرفته 
است. يكي از دانشجويان دورة اول در سال 89 و 5 نفر 

ديگر در سال 90 فارغ التحصيل شدند.

فارغ التحصيالن
احمد  مرواريد،  محمود  آهنگري،  صداقت  مرتضي 
صبوحي،  علي  مقدم،  همتي  رضا 

محسن زماني، ابراهيم آزادگان.

دانشجويان فعلي
مهاجري،  مصطفي  طيبي،  ساجد 
هاشم  نسب پور،  ضياء علي  مسعود 
اميد  طالقاني،  علي  سيد  مرواريد، 

كريم زاده.

È »کارگاه آموزشي » ادراك و موضوع آن
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حميد وحيد
رئيس پژوهشكده

عضو هيئت علمی دائم



پژوهشكدة فيزيك
پژوهشکدة فیزیک كه از قدیمیترین پژوهشکدههای 
پژوهشگاه دانشهای بنیادی است در سال 1390 نیز 
فعالیتهای خود را در زمینة پژوهش هاي فیزیکي و 
گسترش و ارتقای سطح این پژوهشها در كشور ادامه 
داد. گرایشهای تحقیقاتی این پژوهشکده را میتوان 
به دو دستة كلی، فیزیک انرژیهای باال و فیزیک مادة 
چگالـ  مکانیک آماری، تقسیم كرد. این تقسیمبندی 
هم موضوعی است و هم مبتنی بر  فعالیتهای اعضای 

علمی مستقر در پژوهشکده.

در حوزة فیزیک انرژیهای باال موضوعاتی نظیر فیزیک 
 ،AdS/CFT گانی  دو  و  ریسمان  نظریة  سیاهچالهها، 
مادة  تورمی،  مدلهای  و  اولیه  جهان  كیهانشناخت 
تاریک و فرایند تولید جرم برای نوترینوها در دستور 
مادة  حوزة  در  دارد.  قرار  پژوهشکده  محققان  كار 
چگال و مکانیک آماری، محققان به موضوعاتی نظیر 
فیزیک گرافین، مطالعة خواص ترابردی دستگاههای 
فوق  اتمهای   ،MoS2 مانند  الکترونی دوبعدی جدید 

بررسی  دوقطبی،  دوقطبیـ  برهمکنشهای  با  سرد 
با اثر  سیستمها و سطوح بارداِر بینظم و ارتباط آن 
كازیمیر ـ لیفشیتز، بررسی مسئلة پیچش رشتههای 
اسپینی  سیستمهای  مطالعة  و  باردار،  كشسان 

میپردازند.

در  بینالمللی  معتبر  مجالت  در  مقاله   56 انتشار 
هیئت  اعضای  پژوهشی  عملکرد  نتیجة   1390 سال 
مقیم  پژوهشگران  پسادكتری،  پژوهشگران  علمی، 
و دانشجویان پژوهشکده است. از میان این مقالهها، 
در  مقاله   50 و  كنفرانسها  مقالهنامههای  در  مقاله   6
تأثیر  متوسط ضریب  است.  منتشر شده   ISI مجالت 
كیفیت  نشاندهندة  كه  است   4/3 چاپشده  مقاالت 
خوب مقاالت است. عالوه بر اینها، چندین افتخار علمی 
نیز به نام این پژوهشکده ثبت شده است كه از جمله 
میتوان به چاپ یک مقاله در مجلة معتبر Science در 
سال 2010 و انتخاب آن به عنوان مقالة داغ در ژانویه 
2011 و تعلق گرفتن افتخارات و جوایز علمی داخلی و 

سال تأسيس: 1368

گروه ماده چگال و فيزيك آماريگروه فيزيك انرژي هاي باال
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خارجی به اعضای هیئت علمی پژوهشکده اشاره كرد.

سمینار  جلسه   95 و  كارگاه  و  كنفرانس   5 برگزاري 
هفتگي ازجمله فعالیت هاي این پژوهشکده در سال 

1390 است.

این پژوهشکده در سـال 1390 فعالیت های پژوهشی 
خود را در چارچوب 31 طرح پژوهشی داخلی )مقیم( 
در  رسانید.  انجـام  به  پژوهشگر   45 همکاري  با 
عضو  نفر   14 پژوهشگران،  این  بین  از  سال  ابتدای 
پسـادكتری،  پژوهشگر  و  تمـام وقت  علمی  هیئت 
نفـر   7 پـژوهشکده،  در  دكتری  دانشجـوی  نفر   6
دانشجوی دكتری سایر دانشگاه ها و 1 نفر پژوهشگر 
پژوهشگران،  بقیة  بودند.  مدت(  )طوالنی  میهمان 
كه  بودند  دیگر  دانشگاه هاي  علمی  هیئت  اعضای 
با  پژوهشی،  در چارچوب طرح های  مقیم،  به صورت 
پژوهشکده  داشتند.  همکاری  فیزیک  پژوهشکدة 
علمی  شورای  عضو   10 و  پیشکسوت  عضو   3 دارای 
است. تا پایان سال 1390 تعداد اعضای هیئت علمی 
و  نفر   20 به  پسادكتری  پژوهشگران  و  تمام وقت 
و  نفر   9 به  فیزیک  پژوهشکدة  دكتری  دانشجویان 

میهمانان به 6 نفر افزایش یافت.

محقق   20 میزبان  سال  این  در   فیزیک  پژوهشکدة 
از 11 سفر خارجي و 8 سفر  و  بود  داخلي و خارجي 

داخلي محققان خود حمایت مالي به عمل آورد.

این  عملکرد  دربارة  تفصیلی تری  گزارش  ادامه،  در 
پژوهشکده در سال 1390 می آید.

Ads/CFT دوگاني
تناظر  يا  مالداسنا  حدس  كه  است  دهه  يك  از  بيش 
AdS/CFT مورد توجه فيزيكدانان ذرات بنيادي قرار 
مطرح   1997 سال  در  كه  حدس  اين  براساس  دارد. 
بعدي  چهار  پيمانهاي  ميدان  نظرية  يك  است،  شده 
پنج  گرانش  نظرية  يك  دوگاِن  ابر همديس،  تقارن  با 
 AdS/CFT دوگاني  است.   AdS زمينة  در  بعدي 
آن  از  استفاده  با  ميتوان  كه  است  بديعي  چارچوب 
با  ميدان  نظريههاي  كالسيك  گرانش  قالب  در  صرفاً 
تالشهاي  داد.  قرار  مطالعه  مورد  را  قوي  جفتيدگي 
فراواني براي كاربرد اين دوگاني در فيزيك مادة چگال 
صورت گرفته است. از آنجا كه در حوزة كاربرد دوگاني 
مذكور در مادة چگال با سيستمهايي با دما و پتانسيل 
شيميايي غيرصفر سروكار داريم، دوگان گرانشي مورد 
نظر بايد سياهچالههاي باردار باشند. تاكنون از توصيف 

دوگان گرانشي براي مطالعة وجود يا عدم وجود سطوح 
فرمي و همچنين برانگيختگيهاي كمانرژي اطراف آن 
با  نظريهها  اين  گرانشي  دوگان  است.  شده  استفاده 
زمينة  روي  ـماكسول  اينشتين كنش  گرفتن  نظر  در 
سياهچالة RN كه حد مجانبي آن فضاي AdS است 
براي مطالعة ويژگيهاي  اين چينش  ساخته ميشود. 
مختلفي از سيستمهاي همبستة قوي در دما و چگالي 
مشخصاً  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  متناهي 
تابع  تودة  داخل  در  ديراك  معادلة  حل  با  ميتوان 
گرين تأخيري، نظرية دوگان را محاسبه و بدين طريق، 
همچنين  و  فرمي  وجود سطح  در خصوص  اطالعاتي 
كرد.  استخراج  آن  اطراف  كمانرژي  برانگيختگيهاي 
ساختن مدل گرانشي كه رفتاري شبيه به فلزات عجيب 
دارند در اين چارچوب با استفاده از رفتار فرميون در 
ليو  هونگ  توسط  سياهچالهها  مختلف  انواع  نزديكي 
قرار  بررسي  مورد  در سال 2009  همكارانش  ديگر  و 

Ç  ،از راست به چپ: ناصر نفری
ماريا آنجلس هرناندز ُوزمديانو، 

رضا عسگری

پژوهش

فیزیک انرژي هاي باال
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گرفته است. تاكنون تالشهاي فراواني براي درك بهتر 
اين موضوعات انجام شده است. 

براي  همكاران  و  عليشاهيها  محسن  زمينه،  اين  در 
سياهچالههاي  فرمي،  مايعهاي  هولوگرافيكي  مطالعة 
عنوان  به   AdS5 زمينة  روي  بر  را  بار  دو  با  ديالتوني 
از  برخي  كردهاند.  بررسي  و  گرفته  نظر  در  مدل 
ويژگيهاي اين مدل كه مورد مطالعه قرار گرفته است 
عبارتاند از رسانايي الكتريكي، آنتروپي درهمتنيدگي 
)هولوگرافيك( و ديناميك ميدان اسكالر. آنها مشخصا 
نشان دادهاند كه در حد انرژيهاي پايين رفتار بخش 
حقيقي رسانايي به صورت T 3 است و همچنين نشان 
ميدان  چگالش  تحت  گرانشي  زمينة  اين  كه  دادهاند 

اسكالر پايدار است.

توصيف  از  ديگر  مثالي  عنوان  به  پژوهشگران،  اين 
را  گرانش  نظرية  فرمي،  مايعهاي  براي  هولوگرافيك 
به طور  نظر گرفتهاند.  ليفشيتز در  بر روي پسزمينة 
خاص، با استفاده از فرميون بر روي پس زمينة ليفشيتز 
تأخيري  گرين  تابع   ،  Z = 2 بحراني  نماي  ازاي  به 
فرميوني را مطالعه كردهاند. با اعمال يك شرط مرزي 
آمده  دست  به  گرين  تابع  مدل،  تقارن  بر  منطبق 
انرژي  تخت  نوار  جمله  از  توجهي  جالب  ويژگيهاي 
را نشان ميدهد. همچنين با در نظر گرفتن سياهچالة 
ليفشيتز، حالتهاي دما و پتانسيل شيميايي متناهي 

نيز بررسي شده است.

موضوعات  از  يكي  شده،  انجام  مطالعات  به  توجه  با 
مطالعة  و  جديد  پسزمينههاي  كردن  پيدا  مهم، 
خواص آنهاست. متريكهاي همديس ليفشيتز با نقض 
مورد  كه  اين پسزمينهها ميباشد  از  يكي  ابرمقياس 

بررسي قرار گرفته است. 

همكاران اين پژوهش عبارت بوده اند از: داوود الهبخشي، 
محمدي  محمدرضا  مالباشي،  علي  تنهايي،  محمد 

مظفر، علي ناصح، حسين ياورتنو، و ايون كولگين.

پديدة گرمايش در پالسماهاي هولوگرافيك
يكي از مسـائل حل نشـدة فيـزيك، تـوصيف دينـاميكي 
است.  تعادل  از  خارج  در شرايط  گرمايي  سيستمهاي 
وابستگي به زمان، تحليل اين گونه سيستمها را بسيار 
شرايط  از  نمونهاي  عنوان  بـه  است.  ساخته  دشوار 
فيزيكي كه اين مسئله در آن مطرح ميشود مي توان 
سنگين  هادرون  نسبيتي  برخورددهندة  آزمايش  از 

)Relativistic Heavy Ion Collider( نام برد كه در 
آن پس از برخورد اتمهاي طال، پالسماي كواركـگلوئون 
نشانگر  هيدروديناميكي  هاي  مدل  ميشود.  تشكيل 
گرمايش بسيار سريع در اين پالسما هستند. اين فرايند 
تعادِل موضعي سريع، بعد از شرايط اولية كاماًل خارج 
است.  بيشتري  فيزيكي  توضيحات  نيازمند  تعادل،  از 
پالسماي كواركـگلوئون يك سيستم غيرآبلي و داراي 
جفتيدگي بسيار قوي )strongly coupled( است و اين 
خصوصيات، بررسي پديدة گرمايش را در اين سيستمها 
براي  قوي  ابزار  يك  خوشبختانه  است.  ساخته  دشوار 
بررسي اين گونه مسائل از طريق نظرية ريسمان ارائه 
شده كه همان ايدة هولوگرافي يا AdS/CFT است. در 
اين روش ميتوان مشاهدهپذيرهاي يك نظرية ميدان 
نيمه  يا  معادالت كالسيك  وسيلة  به  را  قوي  جفتيدة 
در  باالتر  بعد  يك  در  گرانشي  نظرية  يك  كالسيك 
بنابراين مسئلة دشوار  آورد.  به دست  حدهاي خاصي 
قابلمحاسبهتر  مسئلة  با  قوي  جفتيدة  ميدان  نظرية 

گرانش كالسيك يا نيمهكالسيك جايگزين ميشود.

در اين زمينه، هاجر ابراهيم نجف آبادي مشغول اجراي 
پروژهاي براي بررسي پديدة گرمايش سريع در چارچوب 
هولوگرافي است. در مقالهاي كه اين پژوهشگر در سال 
پژوهشكدة  از  علياكبري  محمد  همكاري  با   1390
ذرات و شتابگرها به چاپ رساند، با وارد كردن انرژي 
معادل  ميدان،  نظرية  در  زمان  به  وابسته  صورت  به 
گرانشي آن و چگونگي پيدايش افق مورد بررسي قرار 
با گرمايش  واقع معادل  افق در  پيدايش  گرفته است. 
زمان  وابستگي  مقاله،  اين  در  است.  ميدان  نظرية  در 
گرمايش به پارامترهاي نظرية ميدان به دست آمده و 

تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.

كیهان شناخت جهان اولیه و مدل هاي تورمي
تورم  سناريوي  بهويژه  و  اوليه  جهان  كيهانشناخت 
كيهاني )كه در اوايل دهة 1980 مطرح شد( از جنبههاي 
فيزيكدانان  و  پژوهشگران  توجه  مورد  گوناگوني 
امروز  مشاهداتي،  لحاظ  به  دارد.  قرار  باال  انرژيهاي 
طريق  از  اوليه  جهان  مورد  در  اطالعات  امكان كسب 
مشاهدات  و  شده  فراهم  كيهاني  زمينة  تابش  مطالعة 
گوناگون با دقتهاي زياد در اين حوزه در حال انجام 
در قالب مدلهاي تورمي  اين مشاهدات عموماً  است. 
رد  يا  تصحيح،  تأييد،  كه  فهم هستند  و  توضيح  قابل 
آنها بستگي به دادههاي تازهاي دارد كه از آزمايشها 
چند  همچون  نيز   1390 سال  در  ميآيند.  دست  به 
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سال گذشته پژوهش دربارة اين مدلها در پژوهشكدة 
دستاوردهاي  از  خالصه اي  كه  بود  جريان  در  فيزيك 

حاصل از اين قرار است.

و  � تورمي  مدل هاي  دربارة  مطرح  مسائل  از  يكي 
تحت  مدل ها  اين  پايداري  آنها،  نظري  چارچوب 
تصحيحات كوانتومي است. محمدمهدي شيخ جباري 
با همكاري عده اي ديگر از پژوهشگران، در سال 90 
از  خانواده هايي  براي  را  پايداري  اين  از  جنبه هايي 
مدل هاي تورمي بررسي كرد. حاصل اين پژوهش ها 
در  مقاله   5 قالب  در  سال  اين  در  تورم  حوزة  در 
است.  رسيده  چاپ  به  بين المللي  معتبر  مجالت 
همچنين در پايان نامة دكتري يكی از دانشجويانش، 
و  پيشنهاد  جديدي  تورمي  مدل  ملك نژاد،  آزاده 
نقش  پيمانه اي  ميدان هاي  آن،  در  كه  مطالعه شد 

محوري دارند.
پژوهش هاي حسن فيروزجاهي در سال 90 معطوف  �

روي  آماري  ناهمسانگردي  بررسي  زمينة  چهار  به 
تابش زمينه و تشكيل ساختار و ايجاد اثرات موضعي 
اثرات  بررسي  و  انحنا،  اختالالت  توان  طيف  در 
ميدان آبشاري در مدل هاي تورمي آميخته بود. اين 
پژوهش ها با همكاري راضيه امامي و محمد حسين 
علي اكبر  پژوهشكده(،  دكتري  )دانشجويان  نامجو 
عليشاهيها  محسن  و  خسروي،  شهرام  ابوالحسني، 
تأليف چهار  به  و  انجام شد  پژوهشگران مركز(  )از 

مقالة پژوهشي انجاميد.
شدند.  � بررسي  مدل  دو  نورباال  مهديار  پژوهش  در 

در مدل اول، ثابت گرانش در دوراني پيش از پايان 
تورم تغييري آني مي كند. اين تغيير منجر به ايجاد 
تغييراتي در طيف اختالالت مشاهده شده در تابش 
داده هاي  با  مقايسة  با  كه  مي شود  كيهاني  زمينة 
گرانش  ثابت  تغييرات  روي  بر  قيدي  كنوني، 
مدِل  دو  از  تركيبي  دوم  مدل  مي آيد.  دست  به 
مادة  توليد  و  پيمانه اي  تورم  است:  شناخته  شده تر 
باريوني با ناهنجاري گرانشي. در اين پژوهش نشان 
و طبيعي  به شكلي سازگار  داده شده كه مي توان 

همزمان از مزاياي هر دو مدل بهره مند شد.
رابطة كيهان شناسي جهان اوليه به خصوص مدل هاي  �

طرفه  دو  رابطه اي  بنيادي،  ذرات  فيزيك  با  تورمي 
است. از يك سو مي توان به دنبال توجيهي نظري در 
چارچوب فيزيك ذرات بنيادي براي مدل هاي تورمي 
بود و از سوي ديگر با تطبيق پيش بيني اين مدل ها 

با مشاهدات مي توان پارامترهاي آزاد اين مدل هاي 
كرد.  مقيد  را  بنيادي  ذرات  فيزيك  از  الهام گرفته 
ساده ترين مدل هاي تورمي، شامل يك ميدان اسكالر 
قابل  پيش بيني هاي  ساده،  پتانسيل هاي  با  تورمي 
تطبيق با نتايج مشاهداتي دارند. با اين حال، بررسي 
مدل هاي تورمي چند ميدانه نيز چه از لحاظ بنيادي 
از لحاظ پديدارشناختي مورد عالقة محققان  و چه 
است. علي اكبر ابوالحسني در پژوهشي در اين زمينه، 
به بررسي اثرات گذار فاز يك ميدان آبشاري در دورة 
تورم پرداخته است. ميدان آبشاري را لينده براي اولين 
بار به عنوان يك ميدان كمكي »پايان دهندة« تورم، 
اين  معرفي كرد. برخالف مدل هيبريد متداول، در 
مدل ميدان آبشاري نقش پايان دهندة تورم را ندارد. 
بررسي كوانتومي مدل هاي تورمي، پيش بيني مي كند 
كه دماي تابش زمينة كيهاني، داراي افت و خيزهايي 
مدل هاي  پيش بيني هاي  مهمترين  از  يكي  است. 
تورمي كه مي تواند اين مدل ها را مقيد و يا رد كند، 
طيف اين افت وخيزهاست. مشاهدات نشان مي دهد 
مقياس ناورداست.  تقريباً  افت وخيزها  اين  طيف  كه 
محاسبات اين پژوهشگر نشان داد كه ميدان آبشاري 
با ايجاد يك تغيير جزئي در ديناميك تورم كيهاني، 
باريك بر روي طيف مقياس ناورداي اصلي  يك قلة 

ايجاد مي كند.
زمان  با  گرانش  ثابت  تغيير  با  مدلهايي  بررسي 
نيز  گرانش  به  ميدانها  غيركمينة  جفتيدگي  و 
قيود  است.  بوده  محققان  توجه  مورد  همواره 
در  گرانش  ثابت  تغيير  براي  محكمي  مشاهداتي 
پژوهش  در  دارد.  وجود  مهبانگي  هستهزايي  دورة 
در  زمان  به  وابسته  گرانش  ثابت  ابوالحسني،  دوم 
در  گرفت.  قرار  مطالعه  مورد  كيهاني،  تورم  دورة 
دورة  در  گرانش  ثابت  ناگهاني  اثرات  مدل،  اين 
داد  نشان  انجامشده  مطالعات  شد.  بررسي  تورم 
القاي  ثابت گرانش، باعث  كه يك تغيير پلهاي در 
افتوخيزهايي نوساني با دامنهاي وابسته به مقدار 
به  توجه  با  ميتوان  ميشود.  گرانش  ثابت  تغيير 
مقدار  روي  بر  قيودي  مدلها  اين  در  مشاهدات، 
محاسبات  آورد.  دست  به  گرانش  ثابت  تغيير 
ابوالحسني نشان داد كه تغييرات ثابت گرانش در 

اين دوره حداكثر از مرتبة 1 ميتواند باشد.

فيزيك سياه چاله ها
فیزیکسیاهچالههایکیازرهیافتهابهمسئلۀقدیمی
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دامنهدار مطالعات است. کوانتومی گرانش بنیادی و
فیزیکدانهاینظریازبیشازچهلسالپیشآشکار
کوانتـومی اثرات بـرخی گرفتن نظر در با که کرده
سیاهچالههاعماًلبهصورتیکسیستمترمودینامیکی
رفتارمیکنندوبرایحلمعضلنایکانیبودنتحول
بهصورت باید را اینسیستم،سیاهچالهها کوانتومی
حدترمودینامیکِییکسیستممکانیکآماریدرنظر
آمارییکی اینسیستم فرمولبندی و یافتن گرفت.
ازمسائلمهموحلنشدهدرحوزۀگرانشکوانتومی
با است.درپژوهشمحمدمهدیشیخجباریــکه
همکاریتیمیبینالمللیازدانشگاههایمختلفانجام
شدهوهنوزهمادامهداردــمسئلۀیافتنزیرسیستم
آماریخانوادۀخاصیازسیاهچالههادردمایپایینبا
استفادهازدوگانیAdS/CFTفرمولبندیومطالعه
شدهاست.نتیجۀاینمطالعاتدرسهمقالهدرمجالت

معتبربینالمللیبهچاپرسیدهاست.

مادة تاريك و مكانيزم توليد جرم براي نوترينوها
براي  جرم  توليد  مكانيزم  و  تاريك  مادة  ماهيت 
پژوهشگران  برابر  در  حلنشده  مسئلة  دو  نوترينوها 
ذرات بنيادي هستند. در سالهاي اخير، كار پژوهشي 
در  كه  بوده  پروژههايي  به  معطوف  فرزان  ياسمن 
يكديگر  به  حلنشده  معماي  دو  اين  آنها،  چارچوب 
ساختن  جهت  در  پژوهشها  اين  ميشوند.  مربوط 
كه  است  بوده  مدلهايي  مشاهداتِي  نتايج  بررسي  و 
ديگر،  عبارت  به  ميكنند.  حل  همزمان  را  معما  دو 
توضيح  را  نوترينوها  بودن جرم  از يك طرف كوچك 

مادة  براي  كانديدايي  ديگر  سوي  از  و  ميدهند 
اين  بررسي  مورد  مدلهاي  ميكنند.  معرفي  تاريك 
و همكارانش حاوي ذرات جديدي هستند  پژوهشگر 
ميتوانند  سويس  سرِن  در   LHC شتابدهندة  در  كه 
چارچوب  در  ذرات  اين  واپاشي  مدهاي  شوند.  توليد 
اين مدلها به ساختار طعم ماتريس جرمي نوترينوها 
مربوط ميشود. در سال 1390 به خصوص مدلهايي 
زوج  آنها  در  كه  بوده  پژوهشگر  اين  تحقيق  موضوع 
تبديل  نوترينو  دو  به  مستقيم  طور  به  تاريك  مادة 
ميشوند و در نتيجه انتظار ميرود در اثر از بين رفتن 
انباشته  خورشيد  مركز  در  كه  تاريك  مادة  زوجهاي 
مادة  جرم  برابر  انرژِي  با  نوترينوها  از  شاري  شدهاند 
انرژي  طيف  ديگر،  عبارت  به  آيد.  وجود  به  تاريك 
ويژگي  اين  است.  تكرنگ  مدل  اين  در  نوترينوها 
زيرا  است  ديگر  مدلهاي  با  مدل  اين  تمايز  وجه 
اغلب مدلهاي موجود، شاري با طيف انرژي پيوسته 
پيشبيني ميكنند. ياسمن فرزان و آرمان اسماعيلي 
در طي چند مقاله نشان دادهاند كه با بررسي تغييرات 
به تكرنگ  زمين ميتوان  در  آشكارشده  شار  فصلِي 
وسيله  اين  به  نتيجه  در  پيبرد.  نوترينو  طيف  بودن 
ميتوان اين مدل را از مدلهاي ديگر متمايز ساخت. 
تغيير  اندازهگيريشده،  شار  فصلِي  تغييرات  علت 
جمالت  تغيير  نتيجه  در  و  خورشيد  تا  زمين  فاصلة 
طيف  اگر  نوترينوهاست.  نوسان  احتمال  در  نوساني 
اين جمالت صفر ميشود، در  باشد ميانگين  پيوسته 
نوساني  اثرات جمالت  پيشنهادي  مدل  در  كه  حالي 

قابل مشاهده است.

فيزيك مادة چگال و فيزيك آماري
گرافين 

تحقيقات  براي  بلندمدتي  برنامة  اخير  سالهاي  در 
در زمينة گرافين در پژوهشكدة فيزيك در حال اجرا 
در  همكاران  و  عسگري  رضا  پژوهشهاي  است.  بوده 
اين زمينه، در سال 1390 به انتشار 7 مقالة پژوهشي 
شده  منجر  ــ   PRB معتبر  مجلة  در  آنها  تاي   6 ــ 
است. اين پژوهشگران در سال 2010 وجود شبه ذرات 
كردند  پيشنهاد  و  مطرح  را  گرافين  در  پالسمارون 
فركانس  با  نيمههادي  قطعات  در  ميتوان  را  آنها  كه 
فعاليتهاي  خوشبختانه  داد.  قرار  استفاده  مورد  باال 
بهينهسازي  و  كاربردي در جهت ساخت  و  تحقيقاتي 
ادوات الكتروني با فركانس تراهرتز ــ كه مبتني بر اين 

شبه ذرات است ــ در دستور كار بسياري از گروههاي 
از  فعاليتها  اين  است.  گرفته  قرار  دنيا  در  تحقيقاتي 
اوايل سال 2011 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. يكي 
در  همكاران  و  عسگري  رضا  كه  نتايجي  مهمترين  از 
اين زمينه به دست  آورده اند، چگونگي اثرگذاري شبه 
ذرات پالسماروني بر روي خواص ترابردي يك دستگاه 
گرافيني بوده است. اين كار با همكاري يك گروه تجربي 
در دانشگاه بركلي انجام پذيرفت. از موضوعات ديگري 
كه در گرافين حايز اهميت است، مطالعة خواص كشش 
)strain( و توليد ميدانهاي مغناطيسي مجازي است. 
اين پژوهشگران نشان دادند كه اثرات فونونهاي خارج 
از صفحه، برخالف تصور بسياري از فيزيك پيشهگان، 
است  مجازي  ميدانهاي  چنين  شدن  بزرگتر  باعث 
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با  اين پژوهشگران تطابق بسيار خوبي  نتايج نظري  و 
نتايج مشاهدهشدة تجربي داشته است. همچنين مدلي 
براي مشاهدة اثر كوانتومي درهاي )valley( در گرافين 
تحت كشش مطرح كردند كه از آن ميتوان به عنوان 
روشي براي تميز دادن عايقهاي معمولي از عايقهاي 

توپولوژيكي استفاده كرد.

گرافين،  روي  بر  تحقيقاتي  پروژههاي  هماكنون 
با  سرد  فوق  اتمهاي  توپولوژي،  عايقهاي 
برهمكنشهاي دوقطبيـ دوقطبي و همچنين مطالعة 
مولكولهاي دو بعدي MoS2 در دستور كار اين گروه 

در پژوهشكده قرار دارد .

فیزیک آمارِي سیستم هاي بارداِر بي نظم
علي ناجي و همكاران در سال 1390 به پژوهشهاي 
خود دربارة سيستمها و سطوح بارداِر بينظم و ارتباط 
آن با اثر معروف به اثر كازيمير ــ كه نقش مهمي در 
تعيين خواص مواد نرم و زيستي دارد ــ ادامه دادند. 
تحقيقاتي،  كارهاي  از  مجموعه  اين  مهم  دستاورد 
در  كه  است  بوده  نامتعارفي  نيروي  نظري  توضيح 
اين  است.  شده  ديده  كازيمير  اثر  اخير  آزمايشهاي 
پژوهشگران با ارائة نظريهاي سيستماتيك نشان دادند 
بارهاي  از  توزيعي  داراي  كه  كه سطوِح ديالكتريكي 
اما در كل همچنان خنثي  تصادفي مثبت و منفياند 
و بدون بار خالص الكتريكي هستند ميتوانند يكديگر 
را با نيروهاي بسيار قوي و بلندبرد جذب يا دفع كنند 
كه اين ميتواند توضيحي براي مشاهدات تجربي فوق 

فراهم كند.

چنين  كه  دادند  نشان  همچنين  پژوهشها  اين 
سطوحي، اگرچه در كل بار خالص ندارند، ميتوانند با 
بلندبرد  يا »اصطكاكي« غيرتماسي  نيروهاي »برشي« 
بلندبردي  گشتاورهاي  هم  بر  يا  كنند  برهمكنش  نيز 
اعمال  نيرو  خود  از  قويتر  بسيار  كه  كنند  وارد 
ميشوند و ميتوانند در كاربردهاي مختلفي در زمينة 
پديدههاي  در  يا  نانو،  مقياس  در  سطوح  برهمكنش 
فرايند  در  از جمله  مولكولي  زيستشناسي  در  مهمي 
تشخيص الگوها مؤثر و راهگشا باشند. نتايج به دست 
آمده اخيراً مورد توجه جامعة علمي قرار گرفت و در 
ـعلمي  صدر اخبار برخي از مهمترين سايتهاي خبري

بينالمللي آمد.

DNA كالف هاي درهم پیچیدة نانوذرات و
را  پژوهشي   1390 سال  در  همكاران  و  ناجي  علي 
به مسئلة  است  مربوط  دادند كه  انجام  زمينه  اين  در 
پيچش رشتههاي كشسان باردار به دور نانوكرههايي با 
بار مخالف در چارچوب مدلي كه به صورت استاندارد 
جمله  از  باردار  زيستي  پليمرهاي  مطالعة  براي 
يا  پيچش  مسئلة  نظري  فهم  ميرود.  كار  به   DNA
نانوكرهها ميتواند  دور  به  پليمرهايي  واپيچش چنين 
ساختار  مسئلة  فيزيكي  درك  براي  را  پيشزمينهاي 
مسائل  از  كه   )chromatin fiber( كروماتين  كالف 
اساسي در زمينة ذخيرهسازي DNA در داخل هستة 
كند.  فراهم  است  مولكولي  زيستشناسي  در  سلولها 
فازهاي فيزيكي بسيار  اين پژوهشها نشان دادند كه 
متنوعي براي كالفهاي درهم پيچيدة نانوذراِت باردار 
و DNA قابل پيشبيني است اما از آن مهمتر اينكه، 
كالف  از  مشاهدهشده  ساختاري  خواص  اساسيترين 
كروماتين نيز به وسيلة اين مدل قابل پيشبيني است.

اثر كازيمير در گرافين
به  معروف  نيروهاي  محاسبة  و  كازيمير  اثر  مطالعة 
نيروهاي كازيميرـ واندروالس در سيستمهاي گرافيني 
از  يكي  گرافيني،  چنداليههاي  يا  دواليهها  جمله  از 
سال  در  همكاران  و  ناجي  علي  تحقيقاتي  پروژههاي 

1390 بود.

نظریة جفتیدگِي قوِي شاره هاي كولني
برهمكنش سطوح در محيطهاي زيستي كه اغلب حاوي 
شارههاي كولني هستند منجر به چالشهاي نظري و 
سيستمهاي  در  بهويژه  كه  ميگردد  خاصي  رياضي 
»بسيار باردار« )كه به عنوان مثال شامل يونهايي با 
بار زياد هستند و اثرات معروف به »جفتيدگي قوي« 
در آنها پديدار ميشود( مطرح ميشوند. علي ناجي و 
زمينه  اين  در  تحقيقاتي خود  پروژههاي  در  همكاران 
نشان دادند كه در حضور يك چنين شارههاي كولني، 
نيروهايي  با  ميتوانند  دارند  همنام  بار  كه  سطوحي 
بسيار قوي در فواصل نانومتري به يكديگر جذب شوند. 
اين نيروهاي جاذبه ميتوانند بسيار بزرگتر از نيروهاي 
در  را  مكانيزم جديدي  و  باشند  كازيمير  جهان شمول 
مرزهاي  حضور  در  كولني  شارههاي  آماري  فيزيك 

غيربديهي معرفي ميكنند.
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مغناطيس كوانتومي در سيستم هاي همبستة قوي
اسپيني  كوانتومي  فيزيك بسذرهاي، سيستمهاي  در 
فيزيك  پديدههاي جالب  از  بسياري  توصيف  دليل  به 
از قبيل عايق مات، چگالش بوزـ اينشتين، فاز ابر جامد 
بسياري  توجه  التينجر،  گاف  بدون  مايع  و  اسپيني 
كرده  جلب  خود  به  را  چگال  مادة  فيزيكدانان  از 
از  محض،  پژوهشي  و  علمي  عالقههاي  از  جدا  است. 
سيستمهاي اسپيني براي بسياري از كاربردهاي عملي 
استفاده  نيز  كوانتومي  محاسبات  و  نانوتكنولوژي  در 
سوييچهاي  ساخت  به  ميتوان  جمله  از  كه  ميشود 
اين  رفتار  مطالعة  رو  اين  از  كرد.  اشاره  اسپيني 
در  سيستمها  اين  كه  فازهايي  تحليل و  سيستمها 
ميدانهاي  قبيل  از  خارجي  محيطي  عوامل  حضور 
الكتريكي و مغناطيسي، دما و فشار تجربه ميكنند، از 

اهميت خاصي برخوردار است. 

روي  تحقيقاتي   1390 سال  در  ابويي  جهانفر 
سيستمهاي اسپيني فري مغناطيس )با همكاري عبدا... 
لنگري از دانشگاه صنعتي شريف( و روي زنجيرههاي 
سعيد  همكاري  )با  متناوب  جفتشدگي  با  اسپيني 
مهدويفر از دانشگاه گيالن( انجام داده است. در اين 
بازبهنجارش  گروه  روشهاي  از  استفاده  با  تحقيقات، 
روش  خطي،  اسپيني  موج  نظرية  چگالي،  ماتريس 
سيگما  غيرخطي  ميدان  نظريههاي  لنكشوز،  عددي 
خارجي،  مغناطيسي  ميدان  اثر  بوزونيزاسيون  و 
انرژي  گاف  روي  فضايي  مدوالسيون  و  ناهمسانگردي 
مغناطش  مغناطش،  مثل  سيستم  نظم  پارامترهاي  و 
نتايج  و  شده  بررسي  دايمر  نظم  پارامتر  و  متناوب 

حاصل در دو مقاله به چاپ رسيده است.

اين پژوهشگر در همين سال تحقيقات ديگري را روي 
)با  باردار  ناهمسانگرد  ذرات  از  متشكل  سيستمهاي 
به  منجر  كه  است  كرده  شروع  دانشجويان(  همكاري 
ديگري  مقالة  در  آن  از  كه قسمتهايي  نتايجي شده 
شكل  كردهاند  سعي  كار  اين  در  است.  شده  گزارش 
نواري  ذرات  الكتروستاتيكي  برهمكنش  براي  بستهاي 
از  كار  اين  نتايج  دهند.  ارائه  شكل  ميلهاي  يا  شكل 
يك  از  زيرا  است  برخوردار  زيادي  بسيار  اهميت 
سخت  چگال  مادة  فيزيك  در  را  آن  ميتوان  طرف 
و  كوپرايتها  مثل  گرم  ابررساناي  سيستمهاي  براي 
همچنين براي نيكاليتها به كار برد و رفتار سيستم 
را در فازهاي نواري بار توصيف كرد )موضوعي كه در 
را  آن  ميتوان  ديگر  طرف  از  و  است(،  بررسي  دست 

سيستمهاي  رفتار  توصيف  براي  نرم  مواد  فيزيك  در 
متشكل از پليمرهاي برهمكنشي به كار گرفت.

ساخت و بررسي خواص سنسوري نانو ذرات فلزي 
بر پاية تشديد پالسمون سطحي

در روش LSPR، پاسخ الكترونهاي آزاد نانوذرات به 
بيولوژيك  عوامل  حضور  در  الكترومغناطيس  ميدان 
مانند شناسههاي سرطاني به صورت تغييرات انرژي و 
شدت جذب قابل مشاهده است. اين تغييرات در حضور 
عوامل بيولوژيك قابل كاليبراسيون است. بعد از تثبيت 
آنتيبادي شناسة سرطاني بر روي نانوذرات طال و نقره، 
مي توان به تشخيص شناسههاي سرطاني با غلظتهاي 
آزمايشگاههاي  يافت.  دست  خون  در  پايين  بسيار 
توجه  آمريكا  در  خصوصاً  دنيا  پيشرفتة  تحقيقاتي 
ميتوان  ترتيب  بدين  دارند.  تحقيقات  اين  به  زيادي 
با تشخيص زودهنگام بيماري هزينة درمان را كاهش 
و احتمال معالجه را افزايش داد. همچنين ميتوان  با 
اين روش آسان و دقيق از بيماران سرطاني بعد از عمل 

جراحي مراقبت كرد. 

در پژوهش طیبهقدساللهي در اين زمينه، طراحي و 
كاربرد سيستم LSPR براي اندازهگيري خواص حسگر 
و  شده  انجام  نقره  و  طال  نانوذرات  نمونههاي  زيستي 
DNA با چگالي بسيار پايين و اندركنشهاي ضعيف 
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با اين سيستم آشكارسازي شده  ليپاز  بيومولكولها و 
نانوتركيبهاي  از  حسگري  خواص  بهبود  براي  است. 
نانولولههاي  بر بستر  نقره  و  نانوذرات طال  و  ـنقره  طال
براي  نيز  سيستمي  مي شود.  استفاده  نيز  كربني 
اندازهگيري خواص حسگر گازي نانوذرات مس و نقره 
در  مزبور  خواص  تاكنون  كه  شده  ساخته  و  طراحي 
مجاورت گازهاي مونواكسيد كربن، آرگون و نيتروژن 

اندازهگيري شده است. اين تحقيقات در زمينة مشاهدة 
ـ اسموليتها و آشكارسازي  برهمكنش ضعيف پروتئين
فمتوموالر  محدود  در  پايين،  بسيار  غلظت  با   DNA
شارش  آهنگ  با  كربن  مونواكسيد  گاز  آشكارسازي  و 
تحقيقات،  اين  نتايج  است.  شده  انجام  پايين  بسيار 
اين  در  بلندتر  گام  برداشتن  و در جهت  موفقيتآميز 

زمينه اميدواركننده بوده است. 

È  هجدهمين کنفرانس بهارة
فيزيك نظری

همایش ها 
هجدهمين كنفرانس بهارة فيزيك نظري

اين كنفرانس در روزهاي 28 و 29 ارديبهشت ماه 1390 
با همكاري  بنيادي  پژوهشگاه دانشهاي  باغ الرك  در 
پژوهشكدة ذرات و شتابگرها برگزار شد. در اين كنفرانس 
و  تخصصي  سخنراني  و 18  داشتند  شركت  نفر   171
از  فيزيك  مختلف  زمينههاي  در  پوستر   33 عمومي، 
جمله فيزيك انرژيهاي باال، ذرات بنيادي، فيزيك مادة 
چگال، فيزيك مواد نرم و ميانرشتهاي، كيهانشناسي و 

نجوم ارائه شد. سخنرانان مدعو عبارت بودند از 

هلموت ویدمن، دانشگاه استنفورد، آمريكا.
غالمرضا جعفري، دانشگاه شهيد بهشتي.

علي رضاخاني طایفه، دانشگاه صنعتي شريف.
آداك نصیري پور، دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پاية 

زنجان.

مدرسة سيستم هاي همبستة قوي
اینمدرسهدرروزهاي31خردادو1تیرماه1390
بنیادي دانشهاي پژوهشگاه نیاوران ساختمان در
این برگزاری شد. برگزار شرکتکننده 70 حضور با
در پژوهشکده آموزشي فعالیتهاي از یکي مدرسه
هدف و چگال مادۀ فیزیک علم پیشرفتۀ موضوعات
همبسته سیستمهاي فیزیکي خواص بررسي آن
در کوانتومي مایعات در همبستگي اثرات بود. قوي
و جایگزیده الکتروني سیستمهاي توصیف کم، ابعاد
رونده،سیستمهاياسپیني،اثرکوانتوميهالصحیح
وکسري،وابررسانایيدمايباال،موضوعاتيبودکه
دراینمدرسهبرايعالقهمندانتدریسشد.سخنران
صنعتي دانشگاه از لنگري عبداهلل مدرسه این مدعو

شریفبود.
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مدرسه و كارگاه آموزشي پيشرفت هاي اخير در 
فيزيك ذرات

اين كنفرانس در روزهاي 13 تا 16 شهريور ماه 1390 
بنيادي  دانشهاي  پژوهشگاه  نياوران  ساختمان  در 
برگزار گرديد. در اين همايش 82 نفر شركت كردند و 
موضوعات مورد بحث در آن عبارت بودند از پراكندگي 
نوترينو،  فيزيك  ساختار،  توابع  و  غيركشسان  ژرف 
و   ،LHC شتابدهندة  در  هيگز  جستجوي  ابرتقارن، 
فيزيك طعم به مثابة ابزاري براي آزمودن سناريوهاي 

ابرتقارني. سخنرانان مدعو عبارت بودند از

صدیقه دلدار، دانشگاه تهران.
محمد مهدي شیخ جباري، پژوهشگاه.
الکساندر آربي، دانشگاه ليون، فرانسه.

فیروز آرش، دانشگاه تفرش.
آرمان اسماعیلي، دانشگاه كامپيناس، برزيل.

فروه محمودي، ِسرن و دانشگاه كلرمونت، فرانسه.
مجید هاشمي، دانشگاه شيراز و پژوهشگاه.

گردهـمايي تخصصـي گـرافيـن و عـايـق هـاي 
توپولوژيك

اين همايش در روزهاي 27 و 28 مهر ماه در ساختمان 
در  شد.  برگزار  بنيادي  دانشهاي  پژوهشگاه  نياوران 
اين همايش 148 نفر شركت داشتند و 16 سخنراني 
تخصصي به زبان انگليسي ايراد شد. پروفسور وزمديانو 
و گرافين در  مادة چگال  فيزيك  از متخصصان مطرح 
گردهمايي  دو  در  كه  بود  سخنرانان  جملة  از  اسپانيا، 
با  فوق  فعاليتهاي  يافت.  حضور  نيز  ديگر  تخصصي 
همكاري دو تن از اعضاي هيئت علمي دائمي پژوهشكده 
و همكاري دانشكدههاي فيزيك صنعتي اصفهان و علوم 
شيراز در شهرهاي اصفهان و شيراز برگزار شد. اين كار 
مشترك تجربة بسيار خوبي براي پژوهشكده بود و مورد 
استقبال اعضاي هيئت علمي اين دو دانشكده نيز قرار 
گرفت. سخنرانان مدعو عالوه بر ماريا وزمديانو، از شوراي 

عالي پژوهش هاي علمي، اسپانيا، عبارت بودند از 

سعید عابدینپور، دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پاية 
زنجان.

È  مدرسه و کارگاه آموزشی
پيشرفت های اخير در 
فيزيك ذرات



ســالنامة پـژوهشـگاه دانــش هــاي بنيــادي )۱۳۹۰(

ك
زي

فيـ
دة 

ــك
شـ

وه
ــ ژ

پــ

95

فاطمه آدینه وند، دانشگاه دامغان.
محسن امیني آبچوبه، دانشگاه صنعتي اصفهان.

میروحید حسیني پور، دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم 
پاية زنجان.

حمید مصدق، دانشگاه صنعتي اصفهان.
پاية  علوم  تكميلي  دانشگاه تحصيالت  مالک زارعیان، 

زنجان.

و سيستم هاي  نرم،  مواد  آماري،  فيزيك  همايش 
پيچيده

اين همايش در روز 4 اسفندماه 1390، در باغ الرك 
 8 شامل  و  شد  برگزار  بنيادي  دانشهاي  پژوهشگاه 

سخنراني توسط سخنرانان مدعو از دانشگاه ها و مراكز 
علمي داخلي بود. سخنرانان مدعو عبارت بوند از

محمدرضا اجتهادي، دانشگاه صنعتي شريف. 
محمد ابراهیم فوالدوند، دانشگاه زنجان.
غالمرضا جعفري، دانشگاه شهيد بهشتي.

ناهید ملکي، دانشگاه الزهرا.
سامان مقیمي عراقي، دانشگاه صنعتي شريف.

تكميلي  تحصيالت  دانشگاه  اسکویي،  ندایي  احسان 
علوم پاية زنجان.

عباس علي صابري، پژوهشگاه.
تكميلي  تحصيالت  دانشگاه  ریحاني،  سید  نادر  سید 

علوم پاية زنجان.

دورة دكتري پژوهشکده
پژوهشكدة فيزيك در سال 1389، 6 دانشجوي مقطع 
مادة  نفر(،   2( باال  انرژي هاي  گرايش هاي  در  دكتري 
پذيرفت. در  نفر(   2( و كيهان شناسي  نفر(،   2( چگال 
باال  انرژي هاي  دانشجو در گرايش  نيز 3  سال 1390 

پذيرفته شدند.

امتحان   ،89 وروديهاي  آموزشِي  دورة  اتمام  از  پس 
ماه آذر در  پژوهشي  دورة  به  ورود  براي  آنها  جامع 

1390برگزارشد.

میهمانان
احمد قدسي محمودزاده، دانشگاه فردوسي مشهد. 
سعید عابدین پور، دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم 

پايه زنجان. 
پژوهش هاي  عالي  شوراي  وزمدیانو،  هرناندر  ماریا 

علمي، اسپانيا، 
ملیحه قدرت، دانشگاه شيراز، 

محمدرضا بختیاري، دانشگاه گوته، آلمان،

سمینارهاي هفتگی
در سال 1390 تعداد 95 سمينار در پژوهشكدة فيزيك 
زير  قرار  به  آنها  تقسيمبندي موضوعي  برگزار شد كه 

است: 

26 سمينار در گروه فيزيك انرژي هاي باال �
29 سمينار در گروه فيزيك مادة چگال �

جهان  � كيهان شناسی  فيزيك  گروه  در  سمينار   26
اوليه

5 سمينار در گروه فيزيك ذرات بنيادی �
9 سمينار عمومي در زمينه هاي مختلف فيزيك �
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رضا عسگري
رئيس پژوهشكدة فيزيك

و عضو هيئت علمي دائم 

كادر علمی پژوهشکدة فیزیک در سال 1390
هيئت علمی دائم

پسادكتری
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پژوهشگران مقیم
عزیزاله شفیع خاني، دانشگاه الزهرا، 

آزمايشگاه اليه شناسي.
ناصر نفري، سازمان انرژي اتمي ايران،

مادة چگال.
احمد شیرزاد، دانشگاه صنعتي اصفهان، 

پديده شناسي ذرات.
جهانفر ابویي، دانشگاه شاهرود، 

مادة چگال. 
ایوب اسماعیل پور، دانشگاه شهيد رجايي،

مادة چگال.
سید اكبر جعفري، دانشگاه صنعتي اصفهان، 

مادة چگال.

سالومه خوئیني مقدم، دانشگاه تربيت معلم، 
كيهان شناسي.

نیما خسروي، دانشگاه شهيد بهشتي، 
كيهان شناسي.

مهدي عتیق، دانشگاه قم، 
فيزيك بنيادي.

میرفائز میري، دانشگاه تهران، 
مادة چگال.

محمدعلي گنجعلي، دانشگاه تربيت معلم، 
نظرية ريسمان.

پسادكتری
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پژوهشگران میهمان )طوالني مدت(
سید میرابوالحسن واعظي، MIT، ماساچوست،

فيزيك مادة چگال.
محمد شرافتي، دانشگاه ميسوري، كلمبيا،

فيزيك مادة چگال.
جعفر صادقي، دانشگاه مازندران، 

نظرية ريسمان.
محمد فقفور مغربي، MIT، ماساچوست، 

فيزيك مادة چگال.
قاسم اكسیري فرد، 

نظرية ريسمان.
سید وحید موسوي، دانشگاه قم، 

فيزيك بنيادي.

پژوهشگران دانشجوي پژوهشگاه
راضیه امامي میبدي، كيهان شناسي.
محمدحسین نامجو، كيهان شناسي.

حبیب رستمي، مادة چگال.
فریبرز پرهیزگار، مادة چگال.
علي مالباشي، نظرية ريسمان.

محمدرضا محمدي مظفر، نظرية ريسمان.
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خود  فعالیت  آغازین  ماه های  از  نجوم  پژوهشکدة 
نقشة  عنوان  با  را  پنج ساله ای  برنامة  در سال 1385 
به  تا  برنامه  این  گذاشت.  اجرا  به  و  کرد  تدوین  راه 
امروز چشم انداز و قالب فعالیت علمی پژوهشکده را 
تعیین کرده است. رئوس اقداماتی را که پژوهشکده 
این  هدف های  به  رسیدن  جهت  در   1390 سال  در 
برشمرد:  می توان  چنین  است  داده  انجام  برنامه 
رصدی  کیهان شناسی  و  نجوم  در  محقق   5 جذب 
بخش  فنی  محصوالت  ارائة  پسادکتری،  قالب  در 
نیازهای  تأمین  براي  پژوهشکده  این  فناوری  توسعة 
علمی و فناوری طرح رصدخانة ملی ایران و همکاری 
ـ  علمی  اسناد  تدوین  برای  مذکور  طرح  با  گسترده 

آموزشی طرح به منظور بازبینی مفهومی، مدیریت و 
اجرای برنامه های آموزشی و برنامه ریزی برای جذب 
دانشجوی دکتری پس از اخذ مجوز از دفتر گسترش، 
ارتباط  گسترش  هدف  با  برجسته  محقق   8 میزبانی 
و همکاری در طرح های تحقیقاتی بین المللی و انجام 
روز  زمینة موضوعات مطرح  پروژة تحقیقاتی در   30
وابستة  محققان  توسط  پژوهشی  طرح های  قالب  در 

پژوهشکده و انتشار 8 مقالة پژوهشي. 

عملکرد  دربارة  تفصیلي تر  گزارشي  ادامه،  در 
پژوهشکده در سال 1390 مي آید.

سال تأسيس: 1385

پژوهشكدة نجوم
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اختر فیزیک و کیهان شناسی نظری
در زمینة اختر فیزیک و کیهان شناسی نظری، مطالعة 
ستاره های  آلفوندر   r نوسانی  مدهای  جفت شدگی 
باد  اثر  مطالعة  همكاران(،  و  عباسي  )شهرام  نوترونی 
خودگرانشی  پیش ستاره اِی  قرص های  ساختار  در 
غالب  پهن رفت  با  قرص های  در  گرمایی  هدایت  و 
همكاران(،  و  عباسي  )شهرام  چنبره ای  میدان  با 
همكاران(،  و  منصوري  )رضا  کیهانی  سیاه چاله های 
ریزهمگرایی گرانشی و مدل های چندمیدانه در نظریة 
تورمی )شهرام خسروي و همكاران(، و تحلیل آماری 
مادة میان ستاره ای نمونه هایی از مطالعات و طرح های 

اجراشده در این پژوهشكده است.

کیهان شناسی و نجوم رصدی
مطالعة  رصدی،  نجوم  و  کیهان شناسی  زمینة  در 
استفاده  با  موضعی  کهكشان های  در  غبار  و  ساختار 
 )H-ATLAS( هرشل  فضایی  تلسكوپ  مساحی  از 
زمینی  مساحی  داده های  با  مساحی  این  ترکیب  با 
همكاران(،  و  داریوش  اکبر  )علي   )Sloan( اسلون 
توزیع شكاف در درخشندگی کهكشان های گروه های 
قرار خسروشاهی،  کهكشانی در جهان مجاور )حبیب 
و  موالیی نژاد  )علیرضا  و  همكاران(  و  توسلی،  سعید 

و  غبار  تولید  جرم،  کاهش  آهنگ  بررسی  همكاران(، 
ستاره زایی در کهكشان موضعی M33 )عاطفه جوادي 
به  فراخورشیدی  سیارات  آشكارسازی  و  همكاران(،  و 
مشاهدة  و  شانسی  تصویربرداری  دوربین های  کمک 
پژوهشی  طرح های  از  بخشی  بالزارها،  مداوم  رصدی 

پژوهشكده در سال 1390 بوده است.

پژوهش

Ç   منتخب کوتولۀ  کهکشان های 
تا   6 تصاویر   – گيسو  خوشۀ  از 
های  کهکشان  سوترین  کم  از 
فضایی  تلسکوپ  با  که  کوتوله 
کک  متری   10 تلسکوپ  و  هابل 

مورد مطالعه قرار گرفته اند  
)عکس از: احسان کورکچی(.  

Ç »شرکت کنندگان در مناظرۀ »مادۀ تاریک در برابر گرانش تعميم یافته
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به  این سال می توان  نتایج پژوهشی در  از جالب ترین 
انتشار دو مقاله در حوزة نجوم و کیهان شناسی رصدی 
حوزه  این  داغ  موضوعات  از  یكی  به  که  کرد  اشاره 
یعنی مادة تاریک در ساختارهای کوچک مقیاس مانند 
کهكشان ها مربوط است. این مطالعه که توسط دانشجوی 
دکتری میهمان پژوهشكدة نجوم، احسان کورکچی و 
انجام  به  با را هنمایی حبیب خسروشاهی  همكاران و 
تلسكوپ  بزرگترین  رصدی  داده های  براساس  رسید، 
زمینی )keck( در کالس 10متر و داده های تلسكوپ 
فضایی هابل ــ که هر یک با پیچیدگی های فنی زیادی 
ـ و در قالب همكاری بین المللی با مساحی  همراه استـ 
این  گرفت.  انجام  گیسو  کهكشانی  خوشة  گنجینه ای 
و  مرکزی  نواحی  از  مربع  قوسی  دقیقة  مساحی 274 

پوشش می دهد که  را  برخوردی خوشة گیسو  نواحی 
در آن 25 میدان با استفاده از دوربین میدان گستردة 

ACS تلسكوپ فضایی هابل رصد شده اند.

کهكشان های کوتوله از مهمترین اجزای تشكیل دهندة 
کهكشان های  به  نسبت  آنها  تعداد  هستند.  جهان 
معمولی و غول پیكر بسیار بیشتر است و خانواده ای مجزا 
به شمار می روند.  بنیادین بسیار متفاوت  با خصوصیات 
بیضوی  و  مارپیچی  کهكشان های  با  کهكشان ها  این 
توزیع  تابع  فهم  دیگر،  سوی  از  دارند.  بسیاری  تفاوت 
جرم کهكشان ها در ناحیة کم جرم آن، یكی از روش های 
شكل گیری  نظریه های  آزمودن  برای  مهم  تشخیصِی 
فهم  و  کوتوله  کهكشان های  بررسی  کهكشان هاست. 
ارتباط آن ها با نمونه های درخشان تر و پرجرم تر آن ها، 
محكی است برای مدل های تشكیل کهكشان ها. از آنجا 
که این کهكشان ها احتماالً مادة تاریک زیادی در هالة 
نیازمند بررسی  آنها  خود دارند، هرگونه مطالعة تحول 
دینامیک درونی آنهاست. در نتایج شبیه سازی های مادة 
وجود  تاریک  مادة  زیرهالة  زیادی  تعداد  سرد،  تاریک 
مطالعة  ندارد.  همتایی  رصدی  داده های  در  که  دارد 
کهكشان های کوتوله و بررسی مقدار و نحوة توزیع مادة 
و  قمرگون  اجرام  فقدان  به حل مسئلة  آنها  در  تاریک 

زیرهاله های مادة تاریک کمک می کند.

این موضوع و موضوعات وابسته در پژوهشكدة نجوم در 
دست تحقیق است.

Ç سمينار هفتگی پژوهشکدۀ نجوم

توسعة فناوری
سایر  از  را  پژوهشكده  این  که  فعالیت هایی  دیگر  از 
موفق  اجرای  می کند  متمایز  کشور  نجوم  مؤسسات 
طراحی  مانند  فناوری  حوزة  در  تحقیقاتی  طرح های 
رصدخانة مجازی، طراحی و اجرای کنترل پایة سمتی ـ  
ارتفاعی تلسكوپ، طراحی و ساخت سامانة اندازه گیری 
تغییرات ریزدمایی، طراحی و ساخت سامانة اندازه گیری 
دید و طراحی مفهومی ابزار رصدی تلسكوپ 3/4 متری 
است که همگی در سال 1390  ایران  ملی  رصدخانه 
اتمام  به  یا  آمده  اجرا در  به  فناوری  توسعة  در بخش 

رسیده است.

طرح  پشتیبانی  با  ریزدمایی  تغییرات  اندازه گیری 
رصدخانة ملی ایران برای تعیین تالطم جّو در سطح قله 

و با هدف تعیین موقعیت دقیق مكان احداث محفظة 
تلسكوپ و تعیین ارتفاع آینة اصلی تلسكوپ طراحی 
شد و به اجرا درآمد. در این طرح، سنسورهای دمایی 
 20 خالص  پالتین  سیم  با  ترموکوپل  نوع  از  حساس 
میكرونی طراحی و به تعداد 150 عدد ساخته شد و بر 
روی دکل های 15 متری در نقاط مختلف قلة گرگش 
نصب شد. حساسیت این سامانه به اندازه ای است که 
دمایی  تغییرات  از  میلی سانتی گرادی حاصل  تغییرات 
هوای اطراف سنسور با فرکانس کیلوهرتز ثبت می شود 
و واریانس این تغییراِت دمایی نمایان گر جو در اطراف 
ساختمان  نهایی  مكان  روش  این  با  سنسورهاست. 
محفظه و ارتفاع آینة اصلی تلسكوپ 3/4متری تعیین 

شدند.
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رضا منصوري
رئيس پژوهشکده

کادر علمي پژوهشکدة نجوم در سال 1390

پسا دکتری
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پژوهشگران مقیم
احمد درودي، دانشگاه تحصیالت تكمیلي علوم پایه زنجان، 

بخش توسعه و فناوري.
شهرام خسروي، دانشگاه تربيت معلم، 

کیهان شناسي نظري.
علیرضا مالئي نژاد، طرح سربازي، 

نجوم و کیهان شناسي رصدي.
سید عالء الدین میرمحمد حسیني، مربي،

بخش توسعه و فناوري. 
سید محمد صادق موحد، دانشگاه شهيد بهشتي،

کیهان شناسي نظري.
محمد تقي میرترابي، دانشگاه الزهرا، 

نجوم و کیهان شناسي رصدي.
علیرضا آقایي، دانشگاه سيستان و بلوچستان، 

اختر فیزیک و نجوم محاسبه اي.
سهراب راهوار، دانشگاه صنعتي شريف، 

نجوم و کیهان شناسي رصدي.
شهرام عباسي، دانشگاه دامغان،

نجوم و کیهان شناسي رصدي. 
معصومه دشتدار، دانشگاه شهيد بهشتي،

بخش توسعه و فناوري.

استادان وابسته
بهرام مبشر، دانشگاه كاليفرنيا، ريورسايد، آمريكا.

نجوم و کیهان شناسي رصدي.
نیایش افشردي، کیهان شناسي نظري.

پژوهشگران دانشجو
علي کوهپائي، کیهان شناسي نظري.

جواد تقي زاده فیروزجائي، کیهان شناسي نظري.

سهراب شیخاني، بخش توسعه و فناوري.

مجتبي رئوف، نجوم و کیهان شناسي رصدي.

تیمور سیف الهي، بخش توسعه و فناوري.

کاوه واسعي زاده، نجوم و کیهان شناسي رصدي.

انوشیروان روزرخ، بخش توسعه و فناوري.

» 
نمایی از دکل 15 متری و 
سنسورهای دمایی نصب 

شده بر روی آن.
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طرح  
تورين محاسباتی ملی

از  سال1388  در  )گريد(  تورين  ملي  پروژة  اجراي 
معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری به پژوهشگاه 
راه اندازی  آن  محتوای  شد.  ابالغ  بنیادی  دانش های 
 National Computational( ملی  محاسباتی  تورين 
Grid( بود و می بايست 12 دانشگاه و مرکز پژوهشی 
)که  بودند  رايانه ای  خوشه های  دارای  که  را  کشور 
ـ  فناوری  طی پروژه های ديگری توسط معاونت علمی 
يکديگر  به  می شدند(  راه اندازی  جمهوری  رياست 
اين  محاسباتی  توان های  که  طوری  به  کند،  وصل 
اين  شود.  گذاشته  اشتراک  به  رايانه ای  خوشه های 

دوازده دانشگاه شامل دانشگاههای صنعتی امیرکبیر 
دانشگاه  دو  اين  در  که  بودند  نیز  اصفهان  و صنعتی 
شوند.  بهره برداری  آماده  بود  قرار  نیز  ابررايانه هايی 
اجراي پروژة تورين محاسباتی در سال 1390 با اتصال 
مورد  و  يافت  پايان  پژوهشی  مرکز  و  دانشگاه   14
بهره برداری قرار گرفت. قرار است رونمايی پروژه در 

ابتدای سال 1391 انجام پذيرد.

سال آغاز: 1387
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)Grid( تعريف تورين
عنوان  به  و  تور  شبیه  چیزی  معنی  به  تورین  کلمة 
معادل کلمة grid انتخاب شده که در زبان انگلیسی به 
معنی تور و شبکه است. هدف، تداعی توری از گره های 
محاسباتی است. تعاریف علمی متفاوتی از تورین داده 

شده که در اینجا به اختصار می آوریم:

 تورین آرمانی
در این تعریف، تورین عبارت است از سیستم ارائة توان 
برق شبکة  توان  که  کاربر، همان طور  هر  به  محاسباتی 
تواِن  کاربِر  مي گیرد.  قرار  کاربر  هر  اختیار  در  سراسري 
برق عمالً با اتصال وسیلة برقی استاندارد به شبکة برق 
کشور از توان برق استفاده می کند بدون آنکه بداند منبع 
تولید آن کجاست. به همین منوال، کاربر در تورین آرمانی 
صرفاً پایانه ای در اختیار دارد که از طریق آن پایانه از توان 
محاسباتی تورین کشور استفاده می کند و در مقابل خدمت 
دریافت شده هزینه ای مطابق تعرفه پرداخت می کند. این 
تصویر آرمانی هنوز در هیچ نطقه ای از دنیا عملیاتی نشده 

است. لذا تعاریف کاربردی تری از تورین ارائه شده است.

تورین عملیاتی
اشتراک  به  از  است  عبارت  تورین  تعریف،  این  در 
به  اینترنت  طریق  از  که  رایانه هایی  منابع  گذاشتن 
یکدیگر متصل هستند. چنین تورینی در نقاط مختلف 
در  نیز  محدودی  زمان  برای  و  است  شده  پیاده  دنیا 
ضعف  نقطة  شد.  پیاده  بنیادی  دانش های  پژوهشگاه 
چنین ساختاری در پراکندگی بیش از حد گره های آن 

است. چنانچه در هر یکی از گره ها مشکلی پیش آید 
کل ساختار باید در واکنش به آن مشکل تغییر کند.

تورین خوشه ها
در این تعریف، تورین عبارت است از به اشتراک گذاشتن 
به صورت خوشه های محاسباتی  منابع محاسباتی که 
سریع در موسسات مختلف وجود دارند. به این ترتیب، 
که  می شود  ایجاد  کاربر  برای  بزرگی  محاسباتی  توان 
احیاناً تا 1000 برابر بیشتر از توان محاسباتی است که 
از طرف مؤسسة مربوطه اش در اختیار او قرار  معموالً 
تاکنون  تورین،  از  تعریف  این  طبق  بر  مي شود.  داده 
در مناطق مختلف جهان مانند آمریکای شمالی، اروپا، 
قاره ای  و  کشوری  تورین های  شرقی  جنوب  آسیای  و 

راه اندازی شده اند.  

تعریف  این  بر  مبتنی  کشور  محاسباتی  تورین  پروژة 
زیر  اقدامات  جهت،  این  در  شد.  اجرا  و  طراحی 

می بایست انجام می پذیرفت :

انتخاب�میان�افزار��
ارائة��� و� تورین� چارچوب� در� کاربر� هویت� تشخیص�

شناسة�دیجیتالی�
راه�اندازی�مرکز�داده�در�پژوهشگاه�دانش�های�بنیادی���

شامل�عوامل�میان�افزار�)ِسرِورها(
اتصال�خوشه�های�دانشگاهی��
راه�اندازی�نرم�افزارهای�کاربردی��
��)Testing(طراحی�و�اجرای�آزمون�های�خودکار�
��)Benchmarking( ارزیابی
اجرای�دوره�های�آموزشی��
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عملکرد پروژه 
در اینجا به اجمال دربارة اقدامات باال توضیح می دهیم.

میان افزار
اجرا  رایانه ای  برنامة  که  هربار  نمی تواند  کاربر  چون 
این کار  را شناسایی کند  منابع موجود  تمام   می کند، 
میان افزار گذاشته می شود.  نام  به  نرم افزاری  به عهدة 
میان افزارهای متعددی در جهان وجود دارند که از بین 
 gLite میان افزار  مقایسه ای،  از یک مطالعة  آنها، پس 
انتخاب شد و سپس با نیازهای کشوری ما تطبیق داده 
شد. در حال حاضر میان افزا gLite 3.2 در حال کار 
است و امید داریم که تا پایان سال 1391 به میان افزار 

EMI ارتقا داده شود.

تشخیص هویت کاربر  
شناخت کاربر در سیستم های عادی رایانه ای براساس 
امنیت  البته  که  می شود  انجام  عبور  کلمة  و  شناسه 
کافی ندارد. برای کار در تورین، سیستم مطمئن تری 
که  بیتی  رمز 1024  دو  بر  مبتنی است  که  است  نیاز 
یکی رمز عمومی و دیگری رمز خصوصی شخص است. 
دیجیتالی  شناسنامة  اصطالحاً  رمزهایی  چنین  صدور 

در  که  می شود  نامیده   )Certificate Authority(
دو  حاضر  حال  در  است.  شده  راه اندازی  پژوهشگاه 
به طور فعال  برای صدور شناسنامة دیجیتالی  سامانه 
بین المللی  دیجیتالی  شناسنامة  یکی  می کند:  عمل 
دیجیتالی  شناسنامة  دیگری  و   IRAN GRID CA
ملی IR GRID CA که به ترتیب در کل جهان و در 
کل کشور اعتبار دارند. از آنجایی که این ساختار اجازة 
احراز هویت شخص را به طور دقیق ممکن مي سازد، 
از این سامانه برای امضای اسناد بهادار و قراردادها هم 

می توان استفاده کرد.

راه اندازی یک مرکز داده در پژوهشگاه 
دانش های بنیادی

تورین  در  مرکزی  گره  به صورت  باید  پژوهشگاه  چون 
)سرور(  مؤلفه  تعدادی  می بایست  کند،  عمل  کشوری 
رایانه ای برای اجرای اجزای میان افزار داشته باشد. از 
طرف دیگر، تعدادی پردازشگر برای اجرای برنامه های 
تورین الزم بود. لذا در پژوهشگاه یک مرکز داده با بیش 
از یکصد CPU راه اندازی شد. این مرکز داده مجهز به 
امکانات سرمایش و برق اضطراری است و به صورت 24 

ساعته فعال است.
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 اتصال خوشه های دانشگاهی
تعریف  مجازی  سازمان  ساختار  یک  دانشگاه  هر  در 
شده است که شامل چهار مؤلفه است: رئیس سازمان 
 ،)RA( کاربران  هویت  تشخیص  مسئول  ـ  مجازی 
خوشه  هر  در  کاربران.  و   ،)Admin( خوشه  مسئول 
 CE عماًل دو مؤلفه از میان افزار باید نصب شود : مؤلفة
و مؤلفة WN. مؤلفه های UI و SE اختیاری هستند. 
دانشگاه  هر  خوشة  مسئول  همکاري  با  مؤلفه ها  این 
نهایتاً  و  گرفت  قرار  آزمون  مورد  سپس  و  شد  نصب 
برنامة کوچکی روی خوشة دوردست اجرا شد. فهرست 

دانشگاه ها و مراکز متصل به شرح زیر است :

ف
ردي

    
  

تاريخ برقراری نام دانشگاه/ موسسه
اتصال

89/06/08پژوهشگاه�دانش�های�بنیادی1

89/11/11دانشگاه�صنعتی�اصفهان�2

90/03/02دانشـگاه�بین�المللی�امام�خمینی�قزوین3

90/04/18دانشگاه�صنعتی�شیراز4

90/05/22دانشگاه�صنعتی�شریف5

90/08/18دانشگاه�علم�و�صنعت6

90/11/17دانشگاه�فردوسی�مشهد7

90/11/18دانشگاه�شیراز8

90/11/18دانشگاه�تفرش9

90/11/24دانشگاه�صنعتي�امیرکبیر10

تکنـولوژی�11 و� علـوم� بیـن�المللـی� مـرکز�
پیشرفته�کرمان

90/12/03

90/12/08دانشگاه�تهران12

90/12/10دانشگاه�تربیت�مدرس13

90/12/16دانشگاه�رازی�کرمانشاه14

به  پژوهشگاه  در داخل  پژوهشکده  دیگر سه  از طرف 
هم وصل شدند تا پژوهشگاه دارای تورین داخلی خود 
نیز باشد. این سه پژوهشکده عبارت اند از نجوم، ذرات 

و شتابگرها، و علوم کامپیوتر.

راه اندازی نرم افزارهای کاربردی
نرم افزارهای  بدون  سخت افزار  راه اندازی  و  اتصال 
کاربردِی مفید، ممکن است کار بیهوده ای باشد. لذا تیم 

کاربردی  نرم افزار  تعدادی  روی  پژوهشگاه  در  مستقر 
فعالیت کرده و این نرم افزارها اکنون روی خوشة مستقر 

در پژوهشگاه برای استفادة کاربران موجود است. 

در جدول زیر نرم افزارهای فعال معرفی شده اند:

ف
ردي

    
  

توضیحاتعنوان نرم افزار

1MPIبرای�اجرای�پردازش�موازی�بر�روی�طیف�گسترده ای�از�رایانه های�موازی

2MPJکتابخانة�بازمتن�جاوا�برای�تبادل�پیام

3NAND& CHARMRUNنانودینامیک�مولکولی،�یک�کد�موازی�دینامیک�مولکولی�است�که�برای�شبیه�
سازی�سیستم های�بیومولکوالر�بزرگ،�با�کارایی�باال�طراحی�شده�است.

4LAMMPSشبیه�ساز�کاماًل�موازی�مولکول ها/�اتم های�مقیاس�بزرگ

5QUANTLIB�،نرم افزار توسعه دهندگان� برای� را� الزم� ابزار� که� بازمتن� کتابخانة� یک�
عالقه مند�به�ارزیابی�موارد�مالی،�فراهم�می کند.

6MATLABنرم افزاری�با�کارایی�باال�برای�محاسبات�فنی

7MATHEMATICAنرم افزاری�محاسباتی�برای�استفاده�در�علوم�پایه،�مهندسی،�و�زمینه های�
مختلف�ریاضی

8MODELERبرای�استفاده�در��مدلسازی�ساختارهای�سه�بعدی�پروتئین

شده  ارائه  نوین  فناوری  این  برای  فراواني  کاربردهای 
است. به عنوان مثال کاربردهای زیر را می توان نام برد:

زمین�شناسی�و�زلزله��
هواشناسی��
تحلیل�داده�های�ژنتیکی��
طراحی�پروتئین�ها��
طراحی�بدنة�کشتی،�اتومبیل،�و�هواپیما��
تحلیل�داده�های�مخازن�و�حوزه�های�نفتی��

که طی  می رود  امید  لذا  دیگر.  کاربردهای  بسیاری  و 
چند سال آینده تعداد نرم افزارهای کاربردی پیاده سازی 

شده، بسیار افزایش یابد.

طراحی و اجرای آزمون های خودکار
مراحل  در  سپس  و  اتصال  و  نصب  مراحل  در  چون 
نگهداری از تورین الزم است که کیفیت اتصاالت و گره ها 
دائماً مورد آزمون قرار گیرد، تعدادی آزمون طراحی شد. 
این آزمونها عماًل نرم افزارهایي شامل دستورهای رایانه ای 
و  خوشه ها  کیفیت  و  می شوند  اجرا  مرتباً  که  هستند 
اتصاالت آنها را مورد آزمون قرار می دهند. طراحی همة 

آزمون ها را تیم پروژه انجام داده است.
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آزمون های آماده شده به اختصار عبارت اند از :

ف
توضیحاتعنوان آزمونردي

بررسي�وضعیت�سالمت�سرویس هاي�سایت�مرکزي�تورین�مليآزمون�سالمت�1

بررسي�ارسال�یک�کار�ساده�و�دریافت�نتایج�از�دید�یک�کاربرآزمون�سطح�کاربر2

بررسي�وضعیت�اتصال�سایت�مورد�بررسي�به�تورین�)بررسي�اتصاالت�خارجي(آزمون�اتصال�سایت�جدید3

آزمون�بستر�مناسب�برای�ایجاد�4
سایت�جدید

بررسي�وجود�حداقل�پیکربندی�سخت افزاري�و�وجود�اتصاالت�مورد�نیاز�برای�اضافه�شدن�سایت�
جدید�به�تورین�ملي

5gLiteهاي�پایة�میان افزار�موجود�روي�اجزاي�سایتآزمون�نصب�)package(بررسي�نصب�بسته�

و مشاهدة عملکرد  نظارت  برای  برنامه هایی  همچنین 
هر  در  و  فعال اند  هم اکنون  که  شدند  نوشته  تورین 

لحظه عملکرد کاربران را گزارش می دهند.

ارزیابی
یکی از سوال های مهم این است که توان محاسباتي هر 
نتیجه کل تورین کشور  اندازه است، و در  خوشه چه 
برای  روش  چندین  است.  محاسباتی  توان  چه  دارای 
اینکه می توان صرفاً  اول  دارد.  توان وجود  این  تعیین 
براساس مشخصات فنی گره ها، توان خوشه را تخمین 
نامیده  نظری«  »توان  اصطالحاً  تخمین  این  که  زد 
می شود. اما توان عملیاتی معموالً کمتر از توان نظری 
توان عملی در حدود 80-70  اغلب موارد  ) در  است 
درصد توان نظری است.( و از طریق اجرای برنامه های 
پروژه  تیم  انجام می شود.   )Benchmarking( ارزیابی 
تعدادی برنامة ارزیابی را پیاده و عملیاتی کرده است و 
در حال حاضر شناخت خوبی از توان عملیاتی تورین 

محاسباتی ملی دارد.

دوره های آموزشی
و  است  نوین  فناوری های  از  فناوری گرید  آنجا که  از 
تاکنون  ندارند،  آن  از  کافی  شناخت  ایرانی  کاربران 
زمینه  این  در  آموزشی  کارگاه  و  دوره  زیادی  تعداد 
یک روزه  عماًل  که  کوتاه  دوره های  است.  شده  برگزار 
بوده اند به دعوت دانشگاه ها یا مرکز پژوهشی در محل 
برگزار شده اند. چهار کارگاه آموزشی هر یک به مدت 
یک هفته طی چهار سال گذشته تشکیل شده اند، که 
از آن میان کارگاه شمارة 3 مفصل تر بود و با همکاری 
محققان مرکز ICTP تریست ایتالیا در سال 1389 در 
پژوهشگاه برگزار شد و 25 نفر شرکت کننده از منطقه 
داشت. آخرین کارگاه HPC4 در سال 90 در پژوهشگاه 
برگزار شد که در حدود 70 نفر شرکت کننده داشت. 
مدیریت  و  کاربری  زمینة  در  کامل  آموزش  آن،  در  و 

خوشه ها و کار با تورین به شرکت کنندگان داده شد.

4. چشم انداز
مسیر این پروژه در آینده در دو جهت خواهد بود:

توسعة�کمی�تورین،�تا�بتواند�شامل�دانشگاه�ها�و�مراکز�بیشتری�شود�و�به�دیگر�شبکه�های�فناوری�اطالعات�.�1
کشور�درگاه�داشته�باشد.

توسعة�کیفی�که�شامل�ارتقای�میان�افزار،�آزمون�های�کامل�تر،�ارزیابی�خوشه�ها،�و�تولید�نرم�افزارهای�کاربردی�.�2
بیشتری�است.

شاهین روحانی
مدیر طرح





از طرح  های  یکی  عنوان  به  ایران  ملی  شتابگر  طرح 
بزرگ ملی در راستای سند چشم  انداز 1404 در سال 
جمهوری  ریاست   فناوری  علمی  معاونت  در   1388

اسالمی ایران به تصویب رسید. 

تاریخ  در  ملی  بزرگ  طرح  این  اجرای  مأموریت 
1388/01/15 طي توافق  نامه  ای که بین معاونت علمی 
دانش  های  پژوهشگاه  و  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
بنیادی به امضاء رسید به این پژوهشگاه سپرده شد و 
طبق آن مسئولیت انجام مطالعات مقدماتی، طراحی، 
بر  آن  از  بهره  برداری  و  ایران  ملی  شتابگر  و ساخت 

عهدة پژوهشگاه دانش  های بنیادی قرار گرفت.

طرح چشمة نور ایران اولین تسهیالت آزمایشگاهی 
در  بین رشته ای  پژوهش های  برای  بزرگ  مقیاس  در 
ایران است. شوراي راهبردي این طرح در اواخر سال 
1388 تشكیل شد و پس از آن در سال 1389 مراحل 
اجرائي طرح با تشكیل گروه های مختلف علمی و فنی 

و تخصصی، فعالیت های مطالعاتی و انجام طراحی  های 
بیش  هم اکنون  گردید.  آغاز  طرح،  مفهومی  و  اولیه 
مختلف  تخصص های  با  مهندس  و  فیزیكدان   60 از 
هستند.  کار  به  مشغول  طرح  تخصصی  گروه های  در 
از  استاد  و  محقق  و  دانشمند   200 حدود  همچنین 
جهان  و  کشور  علمی  مختلف  مراکز  و  دانشگاه  ها 
و  مستقیم  طور  به  متعدد  صنعتی  شرکت  های  و 
غیرمستقیم در این طرح مشارکت و همكاری می کنند.

قرار است این طرح در پنج فاز اجرا شود که به ترتیب 
شامل فاز مطالعات مقدماتی، فاز طراحی مفهومی، فاز 
راه اندازی  فاز  و  و ساخت  اجرا  فاز  تفصیلی،  طراحی 
است. این طرح هم  اکنون در مراحل پایانی فاز 2 قرار 
مفهومی  طراحی  فعالیت  های  که  مفهوم  بدین  دارد، 
بخش  های مختلف طرح تکمیل شده است و گزارش 
در  طرح  اجرائی  بودجة  و  برنامه   و  مفهومی  طراحی 

حال تهیه و تدوین است.

سال آغاز: 1388

طرح 
چشمة نور ايران )شتابگر ملی(
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فعالیت ها و پیشرفت های حاصله طی بیش از دوسال 
گذشته به خوبی نشان داده است که نیروهای موجود 
در ایران، شامل دانشمندان، فیزیکدانان و مهندسان 
برمي آیند.  این طرح  انجام  عهدة  از  به خوبی  ایرانی 
طرح  علمی  و  مهندسی  مختلف  گروه  های  هم  اکنون 

چشمة نور ایران، توانایی کامل در طراحی و پیشبرد 
این طرح عظیم را به دست آورده  اند.

استراتژی و اهداف
شتابگر های  از  بزرگی  مجتمع  ایران  نور  چشمة  طرح 
متنوع  آزمایشگاه  های  و  تجربی  ابزارهای  پیچیده، 
است که در دهه  های آینده نیروی محرکة اصلی برای 
رسیدن به اهداف علمی و مهندسی مهم کشور خواهد 

بود. هدف اصلي این طرح ملی ایجاد اولین آزمایشگاه 
و  نانوفناوری  تحقیقات  انجام  برای  بزرگ مقیاس 
و  فنی  نیاز  رفع  و  ایران  در  بین رشته  ای  مطالعات 

تخصصی دانشمندان و پژوهشگران است.

مشخصات طرح
مطالعات و مشورت  هایی که در شورای راهبردی طرح 
که  متنوعی  تحقیقات  دلیل  به  داد  نشان  شد،  انجام 
سنکروترون  شتابگر  داد،  انجام  می  توان  روز  علوم  در 
الکترون بهترین گزینه به عنوان شتابگر ملی در کشور 
خواهد بود. از این رو شتابگر سنکروترون الکترون که 
به وسیلة آن می  توان باریکة فوتونی با شدت بسیار زیاد 
و در محدودة طول موج مادون قرمز تا اشعة X سخت 

تولید کرد به عنوان شتابگر ملی ایران انتخاب شد. این 
شتابگر به دلیل تابش فوتونی شدیدی که در آن تولید 
از آن  لذا پس  نامیده می  شود؛  نور«  می  شود »چشمة 
نام طرح شتابگر ملی ایران به »طرح چشمة نور ایران« 
تغییر یافت که ماهیت شتابگر مورد نظر را بهتر نشان 

مي دهد.

È  شكل 1. پالن جانمايي
بخش هاي مختلف 

ساختمان اصلي طرح
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سنکروترون شامل یک شتابگر خطی است که الکترون 
الکترون  ولت(  میلیون   150(  150MeV انرژی  با  را 
می  فرستد.  افزاینده(  )حلقة  بوستر  شتابگر  یک  به 
گیگا   3(  3GeV انرژی  به  رسیدن  از  الکترون ها پس 
به حلقة  و  بوستر خارج شده  از شتابگر  الکترون  ولت( 
شتابگر اصلی که حلقة انبارش نام دارد وارد می  شود. 
در حلقة انبارش الکترون با انرژی 3 گیگا الکترون ولت 
حرکت  از  می  شود.  انبار  میلی آمپر   400 جریان  با 
ابزارهای  از  استفاده  با  و  انبارش  حلقة  در  الکترون  ها 
مختلف باریکة فوتونی بسیار شدید که 1012 مرتبه از 
یک المپ اشعة X شدیدتر است، حاصل می  شود. این 
باریکة فوتونی ابزار تحقیق برای صدها دانشمند، محقق 

و مهندس در کشور خواهد بود.

گروه های تخصصی و فنی و واحدهای پشتیبانی طرح 
مطابق نمودار سازمانی )شکل 2( تشکیل شده اند که 
شامل 60 فیزیکدان و مهندس در رشته های مختلف 
علوم و مهندسی است. این گروه ها شامل گروه دینامیک 
الکترومغناطیس  گروه   ،)Beam Dynamics( باریکه 
مکانیک  گروه   ،)Vacuum( خالء  گروه   ،)Magnets(
الکترومغناطیس ها  نگهدارندة  میز   ،)Mechanics(
 Radio( رادیویی  بسامد  گروه   ،)Girder(
 ،)Power Supply( تغذیه  منبع  گروه   ،)Frequency
 ،)Beam Diagnostics( باریکه  مشخصه یابی  گروه 
و  ایمنی  گروه   ،)Beamlines( باریکه  خطوط  گروه 
حفاظت در برابر تابش )Personnel Safety( و گروه 

ساختمان )Conventional Facilities( هستند.

Ç  شكل 2. نمودار
سازماني طرح چشمة 

نور ايران
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کاربرد طرح چشمة نور ایران
تابش سنکروترون در بررسی  جزئیات ساختار ماده در 
مقیاس اتمی به کار می آید. از جمله کاربردهای چشمة 
نور )شتابگر سنکروترون( می توان به موارد ذیل اشاره 

کرد:

فیزیک: پرتوهاي X عالوه بر ساختار هندسی، ساختار 
سنکروترون  تابش  می دهند.  به  دست  را  مواد  ریز 
زمینه های پژوهشی جدید مانند بررسی سطح ها )تابع 
کار، ویژگی های مرزها، الیه های نازک، سطح  نشانده ها، 
آلودگی ها(، خواص مغناطیسی، نمونه های تحت فشار 

و دماهای حاد را به  وجود آورده است.

علم مواد: در علم مواد، تابش سنکروترون را می توان 
پالستیک،  در  اتم ها  آرایش  و  ساختار  بررسی  برای 
آلیاژها،  مرکب،  مواد  سیمان،  شیشه،  کولوئید، 
و  عنکبوت  تار  و  مانند چوب  مواد طبیعی  ابررساناها، 

مواد غذایی به کار برد. 

بلورهای مایع  از  با استفاده  الكترونیک و مخابرات: 
و  روشنایی  با  مایع  بلور  نمایشگرهای  می توان  جدید 
می توان  آلی  رساناهای  با   ساخت؛  بیشتر  سرعت 
ترانزیستورهای بسیار کوچک ساخت و خودسامان یابی  
این رساناها می تواند به ساخت کامپیوترهای مولکولی 
منجر شود؛ مواد دارای خواص اپتیکی غیرخطی سرعت 

و بازدهِی مخابرات اپتیکی را افزایش خواهد داد.

پزشكی و بهداشت عمومی: برای ساخت بافت های 
مصنوعی، استخوان، درون کاشته )Implant( ها، پیوند 
مواد  به  نیاز  پزشکی  ابزارهای  و  مفاصل،  اندام ها، 

زیست سازگار است. 

آلودگی  و  انرژی  مصرف  کاهش  برای  نقل:  و  حمل 
مؤلفه های  طراحی  برای  همچنین  و  آن،  از  برخاسته 
سازه ای جدید با هدف کاهش آسیب ها و جذب انرژی 
از نوع  هنگام برخورد، به ساخت مواد سبک جدیدی 
مواد مرکب در واحدهای تولید نیرو و ابزارهای درون 

خودرو نیاز است.

محیط زیست: تابش سنکروترون اینک به میزان زیاد 
برای شناخت آالینده ها و درک فرایند وارد شدن آنها به 
محیط زیست، تحرک آنها در محیط، و میزان سمّیت 

آنها به  کار برده می شود. 

علم حیات و زیست شناسی: کارکرد هر ماکرومولکول 

اتم ها در مولکول  آرایش  به ساختار آن یعنی  زیستی 
بستگی دارد؛ روش های کار با تابش سنکروترون شامل 
غیربلوری،  مواد  از  پراکندگی  بلورنگاری، طیف نگاری، 
تابش  پروتئین  بلورنگاری  در  است.  تصویرسازی   و 

سنکروترون دو مزیت عمدة سرعت و دقت را دارد. 

و  واکنش ها  بررسی  برای  سنکروترون  تابش  شیمی: 
بسیاری  است.  مفید  فوق العاده  شیمیایی  ترکیب های 
از فرایندهای صنعتی به کاربرد کاتالیزگرهایی بستگی 
با روش های خاص مربوط به تابش  دارند که می توان 
تابش سنکروترون  بررسی کرد. همچنین  سنکروترون 
بازشناسی ساختار بسپارها که دستة  را می توان برای 

خاصی از مولکول های درشت هستند به کار برد. 

در  روزافزون  شکلی  به  سنکروترون  تابش  معدن : 
ترکیب  شناخت  در  معدنی،  مواد  تحلیل  و  شناسایی 
در  و  آنها  الکترونی  و  بلوری  ساختار  و  آنها  دقیق 
پاک  کردن مناطق آلوده به کار برده می شود. شناسایی 
سریع مواد شاخص  می تواند در کار کاوش برای معادن 
مواد  سطح  بررسی  باشد.  مفید  بسیار  استخراج  قابل 
و  هزینه  کاهش  برای  سنکروترون  تابش  با  معدنی 
معدنی  مواد  جداکردن  و  استخراج  بازدهی  افزایش 

حیاتی  است. 

به  نور  چشمه های  با  سریع  داده گیری  داروسازی: 
پرهزینة  فرایند  می دهد  امکان  داروسازی  شرکت های 
با آزمون  و  به بارآوردن داروهای جدید را که تا کنون 
خطا و آزمایش های طوالنی همراه بوده است با طراحی 
پروتئین ها  زیست شیمیایی  نقش  اساس  بر  داروها 

کوتاه تر کنند و داروهای مطمئن تر و ارزان تر بسازند.

طراحی  جدید؛  داروهای  به بارآوردن  صنعت: 
میکروتراشه های جدید برای کامپیوترهای پرقدرت تر؛ 
ساخت  زیست پزشکی؛  کوچک  درون کاشته های 
آلیاژهای فلزی محکم تر برای بال هواپیماها، به بارآوردن 
مانند  کاالهایی  تزریقی  قالب گیری  برای  جدید  مواد 
خودرو،  سپر  خودرو،  بدنة  دویدن،  مخصوص  کفش 
بدون حالل؛  رنگ های  بارآوردن  به  مبل؛  برای  فوم  و 
حشرات  که  زیستی  تجزیه پذیر  پالستیک های  تولید 
برای  مواد  بین  مرز  و  سطوح  بررسی  می خورند؛ 
هواپیماها،  خودروها،  در  خوردگی  مشکالت  با  مقابله 
مثاًل  میکروسکوپی  ماشین های  ساخت  لوله ها؛  و 
موتورهایی که در سوراخ سوزن جای می گیرند؛ ارزیابی 
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در  آالینده ها  غلظت  ردگیری  میکروتراشه ها؛  عملکرد 
سفال.  در  سرب  غلظت  تعیین  طبیعی؛  سیستم های 
همچنین چشمة نور در صنایع غذایی، پالستیک سازی 
و صنعت ساختمان و متالورژی و میکروماشین کاری 

نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

تحقیقات  با  مرتبط  ایرانِی  محققان  از  بسیاری 
دیگر مشغول  یا کشورهای  ایران  در  که  سنکروترونی 
به تحقیق هستند شناسایی شده اند و اطالعات مربوط 

آنها  موردنیاز  تجهیزات  و  نیازمندی ها  تحقیقات،  به 
جمع آوری شده است. با توجه به تحقیقات انجام شده 
و در نتیجة گردهمایی ها و بررسی های صورت پذیرفته، 
14 خط باریکه )Beamlines( به عنوان نیازمندی های 
به  توجه  با  که  است  شده  شناسایی  ایرانی  کاربران 
اولویت های تعیین شده 7 خط باریکه در فاز اول طرح 
این  مشخصات  گرفت.  خواهد  قرار  بهره  برداری  مورد 

خطوط باریکه درجدول 1 آمده است.

 فعالیت  های انجام شده )عملكرد و پیشرفت(

جدول 1 - خطوط باريكه طرح چشمة نور ايران در فاز اول

ف
خط باریكهردی

Beamline
چشمة تابش

گسترة 
)eV( انرژی

شار فوتون 
(p/s)

تفكیک دهی 
)توان تفكیک(

اندازة باریكه 
)µm(

k30101210-4100×100-6مغناطیس خم کنندهپراش پودری1
k101310-4 25-7نوسان ساز در خألپراش پرتو x از تک بلور2

3EXAFS40-3مغناطیس لرزاننده k101310-4چند میکرون

4)XPS, AES, ARPES( 1000101110000-15نوسان ساز الکترومغناطیسینورگسیل در فاز گازی
1500101210000-10نوسان ساز الکترومغناطیسیطیف سنجی الکترون ها در حالت جامد5
چند میکرونبیش از 200010138000-10نوسان ساز مارپیچریزنمایی و طیف سنجی توأم6
k1012 25-3مغناطیس لرزانندهبلورنگاری مولکول های درشت7

آموزش    از  پس  فنی  گروه های  تاکنون،  طرح  آغاز  از 
در داخل و خارج از کشور )بیش از 4300 نفرـ ساعت 
آموزش(، در حال انجام طراحی  های اولیة  سنکروترون 
و بخش  های مختلف آن و همچنین ساخت نمونه های 
و  زمان بندی  برنامة  به  توجه  با  هستند.  آزمایشی 
ساختار شکست فعالیت های طرح، طراحی مفهومی با 
تکمیل  و خارجی طرح،  داخلی  فنی   نظارت مشاوران 
پایان سال 90، تا  پیشرفت طرح  میزان  و  است   شده 

مفهومی  طراحی  گزارش  می رود  انتظار  است،   %89
تیر  پایان  تا   )CDR-Conceptual Design Report(
اختیار  در  تأیید  و  بررسي  براي  و  تکمیل   1391 ماه 

شورای راهبردی طرح قرار گیرد.

برنامه  ریزی  مبنای  بر  طرح  پیشرفت  روند  نمودار 
اسفندماه  پایان  تا  حاصل شده  پیشرفت  و  انجام شده 
نمودار  که  همان گونه  است.  آمده   3 در شکل   1390
فوق نشان می  دهد، طرح مطابق برنامه پیش بینی شده 

آن  مهم  دستاوردهای  به  توجه  با  و  داشته  پیشرفت 
بار  اولین  برای  که  شتابگر  قطعات  برخی  ساخت  در 
در ایران ساخته شده، این پیشرفت در سطح مطلوبي 

بوده است.

متخصص  نیروهای  و  کاربران  آموزش 
طرح

پس از تصمیم  گیری نهایی در مورد نوع شتابگر موردنظر 
ایران، گروه  های مختلف فنی طرح  طرح شتابگر ملی 
که وظیفة طراحی بخش ها و قطعات مختلف شتابگر را 
به عهده دارند تشکیل شدند و در طی بیش از دو سال 
گذشته آموزش  ها و تجربیات ارزنده ای در داخل کشور 
و در آزمایشگاه  های مهم شتابگر سنکروترون در نقاط 

مختلف جهان به دست آورده  اند.
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Ç  شكل 3. خالصة گزارش پيشرفت
فاز طراحي مفهومي طرح چشمة 

نور ايران

این  حاضر  حال  در  آموزش  ها  و  تجربیات  این  حاصل 
است که در زمینه  های مختلف: طراحی اپتیک باریکه، 
طراحی سیستم  های فرکانس رادیویی و کاواک، منابع 
الکترومغناطیس  قطعات  مکانیکی  طراحی  تغذیه، 
طراحی  و  انبارش  حلقة  مغناطیس  های   و 
سیستم  های خالء و همچنین طراحی ساختمان اصلی 
محل استقرار شتابگر که از فناوری  های خاص برخوردار 
توانایی  که  آمده اند  وجود  به  توانمند  گروه  های  است، 
طراحی تفصیلی شتابگر، ساخت و استفاده از آن را به 

خوبی دارا هستند.

جذب  و  کشور  در  ظرفیت  سازی  منظور  به  همچنین 
بخش های  ساخت  و  طراحی  برای  متخصص  نیروی 
تخصصی  آموزش های  سنکروترون،  شتابگر  مختلف 
در قالب: 1( برگزاری مدرسه ها و کارگاه ها، 2( دعوت 
و  آموزش  برای  خارجي  یا  ایرانی  صاحب  نظر  افراد  از 
کارگاه  های تخصصی  برگزاری  یا  شرکت در کنفرانس 
کاربران سینکروترون  و همایش  آموزشی  کارگاه   18(
داشتنـد.(،  شـرکت  آنهـا  در  نفر   1000 حـدود  کـه 
مقاله   8 )ارائة  بین المللی  همایش  های  در  شرکت   )3
در همایش  های معتبر بین  المللی IPAC(، 4( گذراندن 
دورة  نفرـ ساعت   4300( تخصصی  آموزشی  دوره  های 

آموزشی( صورت گرفته است. 

تهیة گزارش طراحی مفهومی
شتابگر  مختلف  قطعات  و  بخش ها  مفهومی  طراحی 
توسط گروه های تخصصی انجام شده و با توجه به برنامه 
زمان بندی و بر مبنای ساختار شکست کار تعریف شده 
در این مرحله، این طرح تاکنون در فاز طراحی مفهومی 
89% پیشرفت داشته و عمدة فعالیت  های این مرحله از 
طرح انجام شده است و به زودی پس از ارائة »گزارش 
طراحی مفهومی«  )پایان تیر ماه 1391( طرح چشمة 
نور ایران وارد فازهای طراحی تفصیلی، اجرا و ساخت 
خواهد شد. در حال حاضر گروه  ها و بخش  های مختلف 
نهایی گزارش  بازبینی  ایران در حال  نور  طرح چشمة 
طراحی مفهومی )CDR( هستند.  فعالیت هر یک از 

گروه های تخصصی به تفکیک در ذیل آمده است:

گروه دینامیک باریکه
شتاب  دهنده  مختلف  قسمت  هاي  شبکه  طراحي 
شامل حلقة انبارش )Storage Ring(، حلقة افزاینده 
)Booster( و خطوط انتقال)Transfer Lines( توسط 
گروه دینامیک باریکه انجام مي گیرد. این گروه موفق 
به طراحي سه شبکه با میدان دوقطبي مغناطیسي با 
شدت زیاد با محیط تقریبي 300 متر و درخشندگي 

باریکة حدود 3 نانومتر رادیان شده است.
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جدول 2. دوره هاي آموزشي همكاران طرح در آزمايشگاه هاي سنكروترون و مراكز آموزشي كشورهاي ديگر

ف
تعدادکشور مقصدنام آزمایشگاه ها ردی

نفر/ ساعت 
آموزش

1)SESAME( 51392اردنسزامي

2)Pohang Accelerator Lab( PAL 51120کره جنوبي آزمایشگاه

3)National Synchrotron Radiation Research Center( NSRRC 51120تایوان مرکز

4LER 2011 124یونانشرکت در کارگاه آموزشی
5)ICTP( 4576ایتالیا مرکز تحقیقات فیزیک نظری عبدالسالم

6I/TECH 232اسلوانیاسلواني- شرکت

گروه الکترومغناطیس
یک  قسمت  مهمترین  مغناطیسي  المان هاي 
سنکروترون هستند که وظیفة هدایت، کانوني کردن 
و اصالح باریکه و مسیر آن را را بر عهده دارند. عمدة 
شامل  سنکروترون  در  استفاده  مورد  مغناطیس  هاي 
 ،)Septum( دوقطبي، چهار قطبي و شش قطبي، سپتوم
و  تصحیح کننده)Corrector(ها،   ،)Kicker( کیکر 
هستند.   )Insertion Devices( الحاقي  دستگاه هاي 
الکترومغناطیس  های  این  طراحی  به  موفق  گروه  این 
دوقطبی، چهار قطبی، شش قطبی و همچنین ساخت 
2 نمونه از الکترومغناطیس  ها برای اولین بار در ایران 

شده است.

 گروه خالء
مهمترین  از  الکتروني  باریکة  پایداري  و  عمر  طول 
پارامترهاي مؤثر در عملکرد شتابگر سنکروترون است. 
باقیمانده  گاز  مولکول  هاي  با  الکتروني  باریکة  برخورد 
در اتاقک خالء )Vacuum Chamber( موجب کاهش 
سبب  عالوه  به  و  شده  باریکه  ناپایداري  و  عمر  طول 
انتشار پرتوهاي زیان   بار ایکس در تمام جهات مي شود. 
خالء  سیستم  طراحي  شامل  گروه  این  فعالیت  های 

خالء  سیستم  طراحي  افزاینده،  حلقة  انبارش،  حلقة 
خطوط   ،)Front End( پیش  انتها  انتقال،  خطوط 
باریکه، شتاب  دهندة خطي و تفنگ الکتروني است که 
در حال حاضر طراحی  و جانمایی چمبره  ها و پمپ های 
خالء حلقة انبارش و حلقة افزاینده انجام شده و اقدام 
در مورد جاذب  های فوتونی و سایر تجهیزات در حال 
این  مفهومی  طراحی  گزارش  ضمن  در  است،  انجام 

بخش در حال تهیه و نهایی شدن است.

گروه مکانیک، میز نگهدارندة الکترومغناطیس  ها
مهم  اجزای  از  دیگر  یکی   )Girders( گردرها 
ساخت  طراحي،  دقت  و  هستند  سنکروترون  یک 
بر  تأثیرگذار  عامل  اصلي  ترین  آنها  عملکرد   و 
فوتوني  باریکة  متعاقباً  و  الکتروني  باریکة  ویژگي  هاي 
سیستم  و  گردر  اولیه  طراحي  گروه  این  در  است. 
بر  محدود(  )اِلمان  عددي  تحلیل  هاي  هم راستایي، 
روي طراحي اولیة گردر و سیستم هم  راستایي، تحلیل 
نتایج  مقایسة  اساس  بر  اولیه  طرح  اصالح  دینامیکي، 
براي  نهایي  طراحي  و  مجاز  تولرانس هاي  و  تحلیل  ها 
گزینة ILSF-I و تهیة مشخصات فني اولیه انجام شده 

است.

)ILSF( جدول 3. آموزش ها و گردهمايي ها

عنوان
محل برگزاری

نفر/ ساعت آموزشتعداد شرکت کنندگان خارج داخل 
234248 نفر√√کارگاه  های آموزشی پرسنل فنی

21608 نفر√دوره  های آموزشی پرسنل فنی
7125696 نفر√کارگاه  های آموزشی
------248 نفر√گردهمایی کاربران
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گروه بسامد رادیویی
وظیفة   شتاب  دهنده،  یک  در  رادیویي  بسامد  سیستم 
،تداوم چرخش  الکترون  ها  دست رفتة  از  انرژي  تأمین 
فوتون  تولید  تداوم  نتیجه  در  و  انبارش  در حلقة  آنها 
را بر عهده دارد. وجود این سیستم در حلقة افزاینده  
انرژي  افزایش  و  الکترون  ها  به  شتاب دهي  براي  نیز 
آنها تا انرژي نهایي مطلوب به منظور تزریق به حلقة 
انبارش، ضروري است. این سیستم از سه بخش اصلي 
 High Power( توان  تقویت  کنندة   ،)Cavity(کاواک
کم  توان  الکترونیک  کنترلی  سیستم  و   )Amplifier
)Low Level Eelctonics or Low Level RF(

طراحی  بخش،  سه  این  بر  عالوه  است.  شده   تشکیل 
 Linear Electron( الکترون  خطی  تزریق  کنندة 
است.  رادیویی  بسامد  گروه  وظایف  از  نیز   )Injector
شده  انجام  قسمت  چهار  این  در  مفهومی  طراحی 
است، از جمله در بخش کاواک با شبیه  سازی عملکرد، 
کاواک های مختلف با هم مقایسه و گزینه  های مطلوب 
ولتاژ  به  مربوط  محاسبات  همچنین  شده اند،  انتخاب 
مطلوب  مشخصات  تأمین  منظور  به  کاواک  توان  و 
گزینه  چند  مورد  در  عمر(  طول  )و  باریکه  دینامیک 
انجام شـده است. بـرای تقـویت کننـده حـالت جـامد 
موردنیاز  توان  تأمین  که   )Solid State Amplifier(
کاواک را بر عهده دارد، طراحی مفهومی ساختار تقسیم 
طراحی  گزارش  و  است  شده  انجام  توان  ترکیب  و 
مفهومی تهیه شده است. برای سیستم بسامد رادیویی 
کنترل  را  کاواک  به  اعمالی  توان  و  ولتاژ  که  کم  توان 
و  طراحی   ،)Linac( شتابگر خطی  بخش  در  می  کند. 
تفنگ  به کارگیری  با  خطی  تزریق کننده  شبیه  سازی 
طور  به  ترمویونی  کاتد  با  رادیویی  بسامد  الکترونی 
کامل انجام و مشخصات مطلوب دینامیک باریکه برای 
تزریق به حلقة افزاینده  به دست آمده است. جانمایی 
تجهیزات تزریق  کنندة خطی در ساختمان نیز انجام و 

گزارش طراحی مفهومی این بخش تهیه شده است.

گروه منبع تغذیه
بر  عالوه  دقیق  و  قوی  مغناطیسی  میدان  تولید 
به  نصب،  و  فرایندهای ساخت  در  مکانیکی  دقت های 
هر  سیم پیچ های  از  عبوری  جریان  کیفیت  به  شدت 
با توجه به اهمیت این  الکترومغناطیس وابسته است. 
موضوع و تنوع تعداد الکترومغناطیس  ها در سنکروترون، 
گروه منبع تغذیه، طراحی و ساخت منابع تغذیة خاص 
انجام داده  را  از درجة 5-10 یا بهتر  پایداری جریان  با 

جریان پایداری  با  تغذیه  منبع   3 کنون  تا  و   است 
ppm 80 و ppm 10 ساخته شده است.  

گروه مشخصه یابی باریکه
تجهیزات شناسایی باریکه، حس گرهایی هستند که به 
وسیلة آنها می  توان رفتار و پارامترهای مختلف باریکه 
را بررسی کرد و در صورت نیاز تغییرات الزم را اعمال 
امکان پذیر  شتابگر  با  کار  تشخیصی  ابزار  بدون  نمود. 
نیست. در این گروه، انواع ابزارهای مورد نیاز در طرح 
با  ایران و روش  های مختلف مشخصه  یابی  نور  چشمة 
توجه به موارد مشابه در سنکروترون های دیگر و مکان 
سنکروترون   در  تجهیزات  این  از  یک  هر  قرارگیری 

بررسي و همراه با جزئیات آنها مشخص شده اند.

گروه خطوط باریکه
خطوط باریکة سنکروترونی محلی برای انجام تحقیقات 
از  که  است  سنکروترون  مختلف  رشته  های  کاربران 
آزمایش ها  انجام  برای  شده  ایجاد  سنکروترونی  تابش 
توجیه  تحقیقات  این  استفاده می  کنند.  آنها  تحلیل  و 
از  جهت  همین  به  و  بوده  سنکروترون  ساخت  اصلی 
اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور بررسی هر چه 
دقیق  تر نیازهای علمی کاربران و توجیه محققان کشور 
برای ساخت یک خط باریکه از جنبه های مختلف، نیاز 
به تهیة گزارش  طراحی مفهومی برای هر خط باریکه 
جزئیات  باریکه،  علمی خط  استفاده  های  موارد  شامل 
آزمایشگاهی  سیستم  باریکه،  خطوط  اپتیک  چیدمان 
است. در حال حاضر محاسبات  آزمایشی  و دقت  های 
پرتو X و محاسبات طیف تابشی چشمه  های مختلف 
سنـکروترون و شبیه  سـازی عنـاصر نـوری در جـهت 

طراحی خطوط باریکه انجام شده است.

گروه ایمنی و حفاظت در برابر تابش
استفاده از یک شتاب  دهندة پرانرژی الکترونی همواره 
با تولید تابش های ناخواسته همراه است. حفاظ سازی 
شتاب  دهندة  یک  در  تولیدشده  تابش  های  برابر  در 
افراد، تجهیزات و  از  سنکروترونی به منظور محافظت 
ایمنی  گروه  در  است.  ضروری  امری  پیرامون  محیط 
میدان  های  دقیق  مطالعة  با  تابش  برابر  در  و حفاظت 
منظور  به  مناسب  راه کارهای  سنکروترون،  در  تابشی 

حفاظ  سازی افراد و محیط پیرامون تعیین شده است.
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گروه ساختمان
فعالیت  های انجام شده در  بخش ساختمان براي تهیة 
اولیة  طراحی  های  انجام  و  مفهومی  طراحی  گزارش 
ساختمان های اصلی و پشتیبانی طرح به شرح زیر است:

و  � ژئوتکنیکی  اندازه  گیری  اساس  بر  زمین  انتخاب 
لرزه نگاری و سایر مالحظات

ارتعاشات محیطی  � و  ژئوتکنیک  مطالعات و تحلیل 
در محل احداث طرح

طراحی مقدماتی معماری و سازه ای و فونداسیون �
تأسیسات  � مقدماتی  طراحی  و  نیازها  شناخت 

مکانیکی و الکتریکی طرح

همچنین مطالعات گسترده  ای در مورد انتخاب سایت 
محل استقرار طرح چشمة نور ایران انجام شده است 
که در اواخر سال 1390 منجر به انتخاب قطعه زمینی 
در شمال دانشگاه بین المللی امام خمینی به مساحت 
حدود 50 هکتار )در فاز اول( و قابل افزایش تا مساحت 
بر  لرزه  نگاری  آزمایشات  و  بررسی  ها  هکتار شد.   100
روی این زمین انجام گرفته و مطالعات و آزمایش هاي 

ژئوتکنیکی نیز در حال انجام است.

عالوه بر این، فعالیت های مربوط به ساخت ساختمان 
اولیة  طراحی  های  و  توسعه  و  تحقیق  آزمایشگاه 
ساختمان اصلی در حال انجام است. همچنین درصورت 
عملیات  طرح،  عمرانی  بودجة  تخصیص  و  تصویب 
احداث طرح  محل  زمین  دیوارکشی  و  زمین  تسطیح 
واقع در شهر قزوین انجام خواهد شد. تصویر هوایی از 
محل تعیین شده جهت اجرای طرح در قزوین در شکل 

5 نشان داده شده است.

ساخت قطعات و تجهیز آزمايشگاه ها
طراحی  به  مربوط  فعالیت  های  بر  عالوه  طرح  این  در 
مفهومی طرح چشمة نور ایران، فعالیت  هایی نیز جهت 
تأیید طراحی  های انجام شده و بهبود آنها شامل ساخت 
نمونه  ها و تجهیز آزمایشگاه  تحقیق و توسعه، در جریان 
است. فعالیت  های طرح به دو بخش تقسیم شده  اند که 
بخش اول آن »شتابگر اصلی« شامل طراحی و ساخت 
تجهیزات و ماشین آالت شتابگر است و بخش دوم آن 
»ساختمان« است که شامل تهیه و تعیین محل ساخت 
شتابگر و طراحی و اجرای ساختمان  های اصلی شتابگر 

و ساختمان  های جانبی آن است. 

طراحی  های  و  شتابگر  بخش  در  تکمیلی  فعالیت  های 
بخش ساختمان طبق برنامه زمان بندی تا پایان بهمن 
فعالیت های  جمله  از  داشت.  خواهد  ادامه   1391 ماه 
گزارش  تکمیل  از  بعد  که  شتابگر  بخش  به  مربوط 
طراحی مفهومی ادامه خواهد یافت عبارت اند از: ساخت 
نمونه  ها، تجهیز آزمایشگاه تحقیق و توسعه و تکمیل 

طراحی های مربوط به بخش  های مختلف شتابگر.

حال  در  یا  ساخته شده  قطعات  نمونة   جمله  از 
از  می  توان  طرح  تخصصی  گروه  های  توسط  ساخت 
برای  حالت  جامد   )200KW( پرتوان  تقویت کنندة  
سیستم   آلومینیومی،  کاواک  رادیویی،  بسامد  کاواک 
 ،)LLRF( الکترونیکی بسامد رادیویی  کم  توان کنترل 
تقویت کننده   آزمودن  برای  کیلوواتی  جفت کنندة  یک 
حالت جامد، چند نمونه  منبع تغذیة  بسیار پایدار برای 
دوقطبی   ساخت  انبارش،  حلقة  الکترومغناطیس های 
نوع H برای حلقة انبارش و الکترومغناطیس چهارقطبی 
برای شتابگر خطی، پایة  نگه دارنده  الکترومغناطیس ها، 
اتاقک های خأل، سیستم اندازه گیری  میدان مغناطیسی 

دوقطبی ها و چهارقطبی ها با پیچة  دوار نام برد.

È  شكل 5. ساختگاه طرح چشمة
نور ايران در قزوين در زميني به 

مساحت 50 هكتار در شمال 
دانشگاه بين المللي امام خميني
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دستاوردها و نوآوری  های طرح
استفاده  با  فني  کارمندان  و  دانشمندان  طرح،  دراین 
نائل  موفقیت هایي  به  جدید  فناوري هاي  و  دانش  از 
بار در کشور به دست آمده و  اولین  براي  شده اند که 

برخي از آنها از این قرار است:

طراحی، جانمایی و تعیین مشخصات فنی شتابگر  �
سنکروترون نسل سوم

طراحی و ساخت الکترومغناطیس  های نمونة حلقة  �
انبارش چشمة نور

طراحی و ساخت کاواک آلومینیومی نمونه �
طراحی  آزمایشگاه  اندازه  گیری میدان مغناطیسی �
طراحی و ساخت تقویت  کنندة بسامد رادیویی حالت  �

500MHz جامد نمونة با توان زیاد و فرکانس
� Down-( متعامد  میکسر  ساخت  و  طراحی 

)convertor
نیاز  � مورد  مختلف  تغذیة  منابع  ساخت  و  طراحی  

و  انبارش  حلقة  بوستر،  حلقة  الکترومغناطیس  های 
خطوط انتقال باریکه

همکاری تحقیقاتی و فنی و مشورتی با آزمایشگاه ها  �
امضای  و  بین المللی  تحقیقاتی  و  علمی  مراکز  و 
تفاهم  نامة همکاری و همچنین تبادل دانش فنی با 

آزمایشگاه های سنکروترون جهان
باریکه  � کاربران داخلی خطوط  آموزش  و  شناسایی 

محققان،  همکاری  جلب  طریق  از  نور  چشمة 
دانشگاه  ها و مراکز تحقیقاتی کشور 

شایان ذکر است فناوری طراحی قطعات مختلف طرح 
این  به دست آمده در  پیشرفت های  و  ایران  نور  چشمة 
زمینه، این طرح را حتی در مقایسه با طرح های مشابه 
مراحل  در  اردن(،  در  سزامی  )پروژة  خاورمیانه  در 

پیشرفته تری قرار داده است.  

جواد رحيقی
مدير طرح



مالحظات مؤثر در سیاست گذاری و تصمیم گیری در اجرا
1. ایران دردورة شکوفایی تمدن اسالمی خاستگاه 
علم نجوم بوده است. ساخت رصدخانۀ ملی گامی 
است مهم، نه تنها در بازیابی موقعیت علمی کشور 

در نجوم رصدی، بلکه در علوم به طور کلی. 
مهمترین  از  نجوم  اسالمی،  تمدن  طالیی  دوران  در 
شاخههای رشدیافتة علوم در ایران و بیتردید مهمترین 
کانون این علم در جهان بوده است. کتاب صورالکواکب 
عبدالرحمان صوفی )قرن پنجم( نتیجة رصدهای او در 
رصدخانهای در شیراز بوده است. رصدخانة مراغه )قرن 
اسالمی  دوران  جهانی  رصدخانة  معروفترین  هفتم( 
است. در دوران جدید، نجوم رصدی در ایران متأسفانه 
به یکی از عقبماندهترین عرصههای علمی تبدیل شده 
است. تلسکوپهای موجود در کشور و پژوهشهایی که 

سال آغاز: 1382

طرح 
رصدخانة ملي ايران
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با آنها انجام میشود، توان رقابت با پژوهشهای جهانی 
نجوم رصدی و تولید علم حتی در سطح منطقه را ندارد.

برای  است  محرکی  موتور  رصدخانه  ساخت   .2
دستیابی به مجموعه ای از فناوری های پیشرفته در 
عرصۀ ابزار دقیق، اپتومکانیک، فناوری اطالعات، 

و واپایش  سازه های متحرک بزرگ.  
تجهیزات طراحی با مرتبط فعالیت های از بعضی
آغاز تلسکوپ نیاز مورد نرم افزاری و سخت افزاری
و طراحی حوزة در بیشتر فعالیت ها این است. شده
در را آنها می باید که است سامانه هایی پیاده سازی
تلسکوپبهکارگرفت.راه اندازیخوشهـرایانه،طراحی
کارگاه هایاپتیک،الکترونیک،ومکانیکازجملهاین
پژوهشکدة در فناوری توسعة بخش  فعالیت هاست.

نجومبههمینمنظورطراحیشدهاست. 

3.  گرایش روزافزون پژوهشگران جوان به حوزة  
نجوم از یک سو، و پیشرفت های کشور در عرصه 
فناوری از سوی دیگر، تقاضا و ظرفیت فنی الزم 

برای اجرای این طرح ملی را فراهم کرده است.
رشد اسالمی انقالب از بعد ایران در آماتوری نجوم
عالقة جوانان خصوص به است. داشته چشمگیری
ملی رصدخانة دهند. می نشان علم این به زیادی
نجوم و علوم سمت به را عظیم توان این میتواند

حرفهایبکشاند.

4.  با آنکه ایران تجربه ای در ساخت تجهیزات 
علمی پیشرفته نداشته است، الزم بود مدیریت 
طراحی و ساخت رصدخانۀ ملی در دست یک 

تیم ایرانی باشد.
نیاز  تأمین  برای  راه  سادهترین  شود  تصور  شاید 
از  تلسکوپ  یک  خرید  رصدی  نجوم  پژوهشگران 
برخی  در  کاری  چنین  است.  خارجی  شرکتهای 
شده  انجام  تایلند  و  هند،  ترکیه،  جمله  از  کشورها 
است. با توجه به اهمیت دانش پیشرفته و فنون بسیار 
به  پیشرفتهای  ابزارهای  چنین  ساخت  در  که  دقیقی 
گرفت  تصمیم  رصدخانه  راهبری  شوراي  میرود،  کار 
رویکرد »مدیریت طراحی و ساخت« را در پیش گیرد 
تا عالوه بر دستیابی کشور به رصدخانهای با قابلیت 
تلفیق  و  ساخت  فنی  دانش  پیشرفته،  پژوهشهای 
اجزای گوناگون این ابزارها نیز به ایران منتقل شود، تا 

در آینده مشکلی در کاربری آنها پیش نیاید. 

5.  دو قلۀ با ارزش نجومی که در اطراف کاشان 
تلسکوپ  میزبانی  بر  عالوه  است،  شده  کشف 
برای  مناسبی  محل  ایران،   ملی  رصدخانۀ 
بین المللی  مقیاس  در  تلسکوپ هایی  میزبانی 
است.  ایران می تواند میزبان تلسکوپ هایی از 
اکو  عضو  کشورهای  جمله  از  دیگر  کشورهای 

باشد.
نیازمند  که  علمی  است  فرایندی  مکانیابی رصدخانه 
و  زمینشناختی،  و  جّوی  اطالعات  جمعآوری 
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با  جّو  الیههای  تالطم  مدت  طوالنی  اندازهگیریهای 
است  ممکن  مکانیابی  در  بیدقتی  است.  ویژه  ابزار 
موجب  و  دهد  کاهش  شدت  به  را  تلسکوپ  توانایی 
اتالف سرمایه شود. مکانیابی تلسکوپ ملی به کمک  
به  نزدیک  از  پس  و  شد  آغاز  دانشگاهی  متخصصان 
و  ارتفاعات  در  دشوار  شرایط  در  اندازهگیری  سال   7
اطراف  در  گرگش  و  دینوا  قلة  دو  مستمر،  مطالعات 

کاشان به عنوان نامزدهای نهایی انتخاب شدند. 

رصدخانة  اختیار  در  که  نجومی  ارزش  با  قلة  دو  این 
ملی است امکان استقرار تلسکوپهای دیگری از ایران 
دو  این  کیفیت  میآورد.  فراهم  را  دیگر  کشورهای  و 
قله شاید کشورهای دیگر را هم ترغیب کند که مرکز 
رصدخانههایشان را در ایران قرار دهند. در این باره باید 

به خصوص با کشورهای اکو در ارتباط باشیم.

6. در نیمکرة شمالی، از غرب اروپا تا شبه قاره 
هند، مکانی با این ویژگی نجومی وجود ندارد.

گستردگی کشور ایران در نیمکرة شمالی و مزیت آن 
و  نظر جّوی  از  غربی   و شمال  بر همسایگان شمالی 
موقعیت آن نسبت به رصدخانههای پیشرفته )هند و 
رصدخانة شمال اروپا در اقیانوس اطلس به ترتیب 30 
ایران و60 درجه غربی نسبت  به  درجة شرقی نسبت 
فراهم  کشور  برای  ویژهای  نجومی  ظرفیت  ایران(،  به 
آورده که تا امروز از آن بهرهبرداری نشده است. از آن 
جمله میتوان به امکان رصد پدیدههای نادر و مطالعة 
پیوسته تغییرات زمانی اجرام آسمانی )با همکاری سایر 

رصدخانهها( اشاره کرد.

È  محدودة جغرافيايي عاري از رصدخانه هاي
مؤثر در پژوهش هاي نجومي
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خالصۀ فعالیت ها در 3 سال گذشته
رصدخانة  که  میکرد  ایجاب  طرح  مبنایي  مالحظات 

ملی سه بخش عمده داشته باشد:

الف( زیرساخت های رصدخانه
 ب(  تلسکوپ و ملحقات آن

 ج(  ظرفیت سازی
بنابراین، فعالیت طرح در سه بخش پیگیری میشود، 
و در ارزیابی آن باید به مقتضیات هر سه بخش توجه 
ابتدا  میبایست  طرح  اجراي  برای  است  بدیهی  کرد. 

ساختار مدیریتی الزم را ایجاد کرد. 

ساختار مدیریتی
به خاطر نبوِد تجربة اجرای طرحهای کالن در زمینة 
ساخت تجهیزات علمی، ابتدا یک گروه اروپایی با تجربة 
انتخاب  مشاور  عنوان  به  بزرگ  تلسکوپهای  ساخت 
گرفت.  صورت  موفقیت  با  گروه  این  با  مذاکره  شد. 
ساختار مدیریت ایرانی طرح نیز با مالحظة محدودیت 
توانمند در سطح جهانی، حتیاالمکان  انسانی  نیروی 
اکنون پس  تعیین شد. هم  نیازهای طرح  با  متناسب 
منسجمی  مدیریتی  مجموعة  گروهی،  کار  سال   3 از 
در درون طرح ایجاد شده و وابستگی آن به مشاوران 
اروپایی به شدت کاهش یافته است. هدف جنبی ما از 
نورگیری  هنگام  به  که  است  این  مدیریتی  روش  این 
اولین تلسکوپ ملی، به جای مشاوران اروپایی، ناظران 

و داوران بینالمللی داشته باشیم. 

فعالیت بخش ها
فعالیت های چندگانة زیر پس از دریافت اولین اعتبار از 
معاونت علمی ریاست جمهوری در اردیبهشت 1388، 

انجام شده است.

الف( زیرساختهای رصدخانهای
استانی  اعتبارات  از محل  راِه دسترسی  مطالعات  راه: 
انجام شد و نقشههای نهایی آماده گردید. ساخت این 
راه که بر اساس مطالعات انجام شده راه فرعی درجة 1 
به عرض 7 متر و با دو شانة خاکی یک متری و به طول 
13 کیلومتر خواهد بود، به اعتباری بالغ بر 70 میلیارد 
ریال نیاز خواهد داشت. با توجه به ارتفاع مکان نصب 

تلسکوپ و شرایط آب و هوایی بسیار سخت منطقه این 
راه از نظر استفاده از ظرفیتهای تلسکوپ و همچنین 
حفظ سالمتی و امنیت دانشمندان و همکاران اهمیت 

زیادي دارد.

ادارةکلراهوترابریاستاناصفهانآمادگیخودرا
برایتکمیلاینراهدرصورتتأمیناعتبارموردنیاز،

اعالمکردهاست.

و کاشان شهرستان ترابری و راه ادارة همکاری با
استان ترابری و راه کل ادارة مطالعات از استفاده با
اصفهانیکراهموقتيساختهشدهاستکهتاحدود

زیادیمنطبقبرطراحیراهاصلیاست.

ارتباطات:اقدامات اولیه برای تامین نیازهای مربوط 
ارتباطات و انتقال اطالعات به وسیلة شرکت ارتباطات 
زیر ساخت انجام شده است و مذاکرات در این زمینه 
ادامه دارد. رصدخانه در زمان فعالیت در هر ثانیه بالغ 
بر 10 گیگا بیت اطالعات تولید خواهد کرد و از این 
از مهم ترین منابع تولید اطالعات در کشور  نظر یکی 
خواهد بود. هر یک از چهار مرحلة جمع آوری، نگهداری، 
پردازش، و انتقال این اطالعات نیاز به فناوری مناسب 

خود دارد.

نیرو:هماهنگی الزم با وزارت نیرو نیز برای تأمین و 
مگاوات  یک  ظرفیت  به  نیاز  مورد  برق  انرژی  انتقال 
انرژی  تمامی  اینکه  به  نظر  است.  شده  انجام  درقله 
مورد نیاز اعم از انرژی الکتریکی مربوط به تجهیزات و 
گرمایش، از منبع انرژی الکتریکی تأمین خواهد شد، 
تأمین  تداوم  از  اطمینان  برای  مناسبی  روش  طراحی 
انرژی بسیار ضروری است. استفاده از انرژی خورشیدی 

نیز در دستور کار دارد.

که  نوری  آلودگی  کاهش  نوری:  آلودگی  با  مقابله 
است،  ضروری  مطلوب  کیفیت  با  کردن  رصد  برای 
موجب کاهش مصرف انرژی، بهبود کیفیت زندگی در 
منطقه و ارائة الگویی برای مصرف صحیح انرژی برای 
روشنایی شهر و جادههای بین شهری و صنایع خواهد 

شد.

اجرایپروژةکاهشآلودگینوریدرشهرقموقمصر
باهمکاریاستانداریقمواصفهانبهصورتآزمایشی

آغازشدهاست.



128

È نمونه ای از اجرای موفقيت آميز عمليات کاهش آلودگی نوری

فرودگاه تنه ریف پس از اعمال اصالحاتفرودگاه تنه ریف قبل از اعمال اصالحات

42%کاهش میزان منابع روشنایی
64%کاهش میزان منابع انرژی

78%کاهش مصرف انرژی
25957 یوروصرفه جویی در مصرف انرژی در سال

11419 یوروصرفه جویی در نگهداری تجهیزات روشنایی
36061 یوروهزینة اجرای اصالحات

37376 یورومجموع صرفه جویی ساالنه

اجرای  و  زمینه  این  در  علمی  الگوی  ارائة  صورت  در 
آن در مناطق شهری حوزة رصدخانه، ضمن دستیابی 
اصالح  در  قدم مهمی  برای رصد،  مناسب  آسمانی  به 
هماهنگی  شد.  خواهد  برداشته  انرژی  مصرف  الگوی 
کیلومتری   135 محدودة  در  محلی  ارشد  مدیران  با 
مکان رصدخانه برای اجرای عملیات مربوط به کاهش 
همت  با  مربوط  ستاد  است.  شده  آغاز  نوری  آلودگی 
دولتی  ذیربط  مدیران  کمک  با  و  غیردولتی  نهادهای 
در استان قم تشکیل شده و فعالیت در این زمینه در 
شهرستان کاشان با همکاری مقامات سیاسی، دانشگاه 
کاشان، مدیران شهری و سازمانهای مردم نهاد ادامه 
دارد . این بخش از طرح عمدتاً بر پایة آموزش، آگاهی 

و اطالعرسانی همگانی انجام خواهد شد. 

رصدسرا: عملیات احداث ساختمانهاي سه گانة مورد 
توان  به  اتکا  با  و  عمومی  مناقصة  دو  برگزاري  با  نیاز 
متخصصان داخلی آغاز شده است. شرکت مهندسین 
مشاور هرم پی، طراحی فاز یک ساختمان رصدسرا را 
در پاییز 91 به پایان مي رساند و طراحی فاز دو تا پایان 
برنامة  اساس  بر  یافت.  خواهد  پایان   91 سال  اسفند 
 1392 سال  در  ساختمانی  پیمانکار  تعیین  مناقصه، 
انجام میشود و در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، 
ساخت ساختمان رصدسرا با مناسب شدن هوا در قله، 

شروع خواهد شد. 

È  نماي کلي ساختمان ها
در محل ورودي
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رصدخانه   )site monitoring( مکانپایی  قله:  پایش 
از  فعالیت پس  این  است.  پیچیده  علمی  فعالیت  یک 
انتخاب مکان به کمک متخصصان دانشگاهی آغاز شده 
است و طی آن خصوصیات مهم مؤثر در کیفیت رصد 
مورد بررسی مداوم قرار میگیرد. صافی آسمان، میزان 
ذرات معلق در فضای اطراف محل، میزان آلودگیهای 
از نظر آشفتگیهای  نوری، دامنة تغییرات متغیر دید 
جّوی از جملة این ویژگیها است. بررسی این ویژگیها 
مستلزم مطالعات علمی دقیق است که تا زمان تکمیل 

رصدخانه به صورتهای مختلف ادامه خواهد یافت.

ریزدمایی«  تغییرات  »مطالعة  مطالعات،  این  جملة  از 
درجه  صدم  مرتبة  از  دمایی،  تغییرات  مطالعة  است. 
سانتیگراد و در بازههای زمانی چند هزارم ثانیه و در 
مورد  در  تصمیمگیری  امکان  چندماهه،  زمانی  دورة 
مکان دقیق نصب تلسکوپ در قلة مورد نظر و همچنین 
ارتفاع نصب آینة اصلی از سطح قله را فراهم میآورد. 
محل  در  جو  تالطم  با  مستقیمی  ارتباط  متغیر  این 
جریان  موضعی،  موانع  نبوِد  در  دارد.  حسگرها  نصب 
هوا آرام و بدون تالطم است. وجود موانع طبیعی باعث 
ایجاد تالطم در الیههای جّو نزدیک سطح قله میشود. 
تابش  و  روز  تابش خورشید در طول  همچنین جذب 
مجدد آن به صورت گرما از سطح قله و تجهیزات نصب 
شده بر آن باعث ایجاد تالطم در الیههای هوای نزدیک 

سطح قله میشود.

طبق برنامه، تحلیل دادههای به دست آمده از مرحلة 
جمعآوریشده  اطالعات  شد،  آغاز  مطالعات  این  اول 
تحلیل شد، و هم اینک مراحل جمعبندی و نتیجهگیری 
از تحلیل اطالعات در حال انجام است و تعیین ارتفاع و 
محل دقیق نصب تلسکوپ 3/4 متری در قله بر اساس 

این اطالعات امکانپذیر است.

ب(تلسکوپوملحقاتآن
قلة 3600  برفراز  ایران  ملی  سازة رصدخانة  محفظه: 
محفظة  میشود.  ساخته  کاشان  در  گرگش  متری 
به قطر  استوانهای  بتنی  بر روی یک بنپایة  تلسکوپ 
14 متر قرار میگیرد. پایه تلسکوپ نیز یک پایة بتنی 
است که 8 متر آن در زیر سطح مبنا قرار دارد و در 
هم   تلسکوپ  نهایت  در  میگیرد.  قرار  محفظه  وسط 
روی آن استقرار مییابد. دور تلسکوپی که بر روی پایة 
14 متری نصب میشود یک محفظه قرار دارد که یک 
سازة فلزی چرخان به قطر 14 متر است. طراحی سازة 
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محفظة تلسکوپ یک بخش عمدة فعالیت طرح بود که 
در طراحی آن انواع و اقسام گزینهها بررسی شد و در 
نهایت گزینة محفظه چرخان که با تلسکوپ میچرخد 
به  تصویر  تا هنگام رصد حداکثر کیفیت  انتخاب شد 
دست آید. در ساخت محفظة تلسکوپ با شرکتهای 
اوایل  امیدواریم  شدهایم،  مذاکره  وارد  داخلی  سازندة 
زمستان 1391 شرکت ایرانی سازندة محفظه انتخاب 

شود. 

تلسکوپ: از ابتدای شروع این طرح شورای راهبری 
مدیریت  که  گرفت  تصمیم  ایران  ملی  رصدخانة 
این جهت  از  باشد.  ایران  اختیار  در  تلسکوپ  ساخت 
از  شد،  انجام  اخیر  سال  چند  در  که  بررسیهایی  با 
لوند  دانشگاه  تلسکوپ،  سازندههای  مهمترین  بین 
سوئد انتخاب و با گروه مربوط در این دانشگاه تماس 
گرفته شد. خوشبختانه این گروه آمادگی خود را برای 
همکاری با طرح رصدخانة ملی ایران اعالم کرد. شایان 
نیز صراحتاً  سوئد  خارجة  امور  وزارت  که  است  توجه 
آمادگی همکاری آن کشور را با طرح مزبور اعالم کرد. 
به  آمریکا  خزانهداری  سازمان  که  است  حالی  در  این 
دو نفر از منجمانی که در شورای بین المللی این طرح 
بودند اجازة همکاری با طرح را نداد. پیرو این تصمیم ها 
جذب منجمان و مهندسان ایرانی داخل و خارج کشور 
ادامه دارد و تعدادی از آنان مشغول همکاری با طرح 
در  تلسکوپ  طراحی  بررسی  گردهمایی  هستند.  
روزهاي 12 تا 16 اسفند ماه 1390 با حضور 21 نفر از 

متخصصان ارشد بینالمللی در ایتالیا برگزار شد.

ساخت و تهیة قطعات مکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی و 
اپتیکی: در ادامة این طرح مجموعهای از پیچیدهترین 
اینکه  به  نظر  شد.  خواهند  تهیه  و  ساخته  تجهیزات 
تلسکوپهای تحقیقاتی ابزارهایی یگانه اند که برای هر 
و  طراحی  مشخصی  کاربرد  برای  بار  هر  و  رصدخانه 
ساخته می شوند امکان طراحی و ساخت آنها به صورت 
کارخانه ای وجود ندارد. این امر نیاز به دانش فنی بسیار 
مزایای  از  یکی  که  دارد  ساخت  و  طراحی  در  باالیی 

نسبی این طرح در توسعة فناوری بومی است.
طراحیوساختوابزارهایوابستهازدیگربرنامههای

دردستاقداماست.

ساخت و تهیة نرم افزارها و تجهیزات کنترل: طراحی و 
ساخت سامانة کنترل این رصدخانه به معنی طراحی و 
ساخت دقیقترین سامانة کنترلی است که تاکنون در 

کشور ساخته شده است.
ابزاریبرایکنترلحرکتتلسکوپیبهوزن60تنو
بادقتکنترلازمرتبة0/1ثانیهقوسیساختهخواهد

شد.

طراحیوپیادهسازینرمافزارهایجمعآوری،نگهداری،
نرمافزارهای همچنین و تلسکوپ دادههای پردازش
بخشکنترلازدیگرفعالیتهایدردستاقدامطرح

است.

مطالعات  رصدی،  ابزارهاي  اهمیت  به  نظر  ابزارگان: 
اولیه در مورد این ابزرها از ابتدای سال 1389 آغاز شد 
و تاکنون ویژگی های نجومی و اپتیکی تصویرگر تدوین 
ویژگی های طول  و  اتصال  نحوة  است. همچنین  شده 
موجی کاهندة کانونی بررسی شده است. در ادامه، بازه 
طول موجی و توان تفکیک طیف سنج بررسی خواهد 
واپسین روزهای  این خصوص سمپوزیمی در  شد. در 
پاییز )29 و 30 آذر 1389( برگزار شد که در آن نحوة 

اتخاذ تصمیم در مورد ابزار رصدی بررسی شد.

 ج(ظرفیتسازی
بخش  این  کاربر:  و  نگهدار  انسانی  نیروی  تربیت 
و  توسعه  و  تحقیق  زمینة  در  آمادگی  ایجاد  برای 
شناسایی و تربیت نیروی متخصص تأسیس شده است 
تا به مطالعه و طراحی ابزارها و سامانه های مربوط به 
نجوم رصدی بپردازد و زیرساخت های مورد نیاز آن را 
گسترش دهد. فعالیت این بخش برابر برنامه ادامه دارد. 

تربیت منجم: به منظور آماده سازی منجمان کشور و 
تربیت نیروهای جدید برای به کارگرفتن تلسکوپ در 
ایران  ملی  رصدخانة  و  تلسکوپ  راهبری  نیز  و  آینده 
توافقنامه ای برای آموزش منجمان و کاربران تلسکوپ با 
استفاده از تلسکوپ های مشابه  با رصد خانة آی.ان.جی. 
واقع در جزیرة الپالما )اسپانیا( منعقد شد که این فعالیت 
برابر برنامه ادامه دارد. تاکنون 8 نفر از دانشجویان دورة 
دکتری تحت پوشش این برنامة آموزشی در دوره های 

کوتاه مدت و میان مدت قرار گرفته اند.

رضا منصوری
مدير طرح





شبكة 
علمي - پژوهشي و دانشگاهي 

سال   20 طي  پژوهشگاه  كامپيوتر  و  شبكه  بخش 
پژوهشگران  به  خدمات  ارائة  اركان  از  يكي  گذشته 
پژوهشگاه بوده و همواره در جهت توسعة خدمات و 
بهينه سازي  و  دسترسي  امكانات  نگه داشتن  روز  به 
فناوري  پيشرفت هاي  با  همگامي  و  سرويس ها 

كوشيده است. 

فرهنگ شبكه  كه  داشته  تالش  همچنين  بخش  اين 
جامعة  به  كامپيوتري  خدمات  ارائة  استانداردهاي  و 
به  خدمات  ارائة  دهد.  ارتقا  را  كشور  دانشگاهي 
ابتداي  از  كشور  تحقيقاتي  مراكز  و  دانشگاه ها 
تأسيس در دستور كار بخش قرار داشته و از آن زمان 
با  است  توانسته  پژوهشگاه  شبكة  بخش  تاكنون، 
تأمين ارتباطات سريع تر بين دانشگاهي، استفاده از 
بسترهاي فيزيكي موجود، و تدارك تجهيزات نوين، 
حفظ  دانشگاهي  خدمات  ارائة  در  را  خود  پيشگامي 

كند.

نوع  مهمترين  از  ـ پژوهشي  علمي   شبكه هاي 
كه  هستند  بين المللي  سطح  در  موجود  شبكه هاي 
به  توجه  با  رشدند.  حال  در  فزاينده اي  سرعت  با 
بين المللي،  و  ملي  اين شبكه ها در سطح  گستردگي 
و  فيزيكي  لحاظ  از  مطمئن  زيرساخت  يك  ايجاد 
امنيتي در قسمت هاي مختلف آنها مانند شبكه هاي 
بين   ارتباطات  و  داده اي  مراكز  علمي،  مراكز  داخل 
ايجاد  دارد.  ضرورت  ملي،  سطوح  در  علمي  مراكز 
ارائة خدمات مناسب  چنين ساختاري تضمين كنندة 
به جامعة علمي كشور و قابليت توسعة آن در سطح 

ملي و بين المللي نيز هست.

شبكة  بخش  فعاليت هاي  بررسي  به  گزارش  دراين 
بنيادي  دانش هاي  پژوهشگاه  ـ پژوهشي  علمي 
با  ايرانت  شبكة  بين  ارتباط  برقراري  نيز  و  )ايرانت( 
ـ پژوهشي ملي و جهاني مي پردازيم. شبكه هاي علمي 

سال آغاز: 1371
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شبكة 
علمي - پژوهشي و دانشگاهي 

ـ پژوهشي ايران وضعيت فعلي شبكة علمي 
شبكة علمي ـ پژوهشي ايرانت هم اكنون داراي يك بستر 
فيبر نوري در شهر تهران و شبكة اينترانت در سطح 
به  اينترنت  سرويس  ارائة  كه  شبكه  اين  است.  كشور 
دانشگاه ها و مراكز علمي ـ تحقيقاتي و دولتي كشور را 

به عهده دارد در سطح تهران به شبكة اصلي مخابرات 
و چندين شبكة ديگر متصل است و ارتباط دانشگاه ها 
را با يكديگر و با شبكه هاي داخل كشور بدون هيچ گونه 

هزينه اي فراهم كرده است.

شبكة توزيع ايرانت تهران
ارتباط شبكة ايرانت در شهر تهران از طريق بسترهاي 
سيم  و  بي سيم  نوري،  فيبر  قبيل  از  مختلف  فيزيكي 
چندين  داراي  شبكه  اين  است.  شده  برقرار  مسي 
نقطة اتصال اصلي است كه گره هاي دسترسي ناميده 
مي شوند. نقاط زير، گره هاي اصلي شبكة توزيع هستند.

11 گره1هاي1مركزي1ايرانت1مستقر1در1مراكز1پژوهشگاه1.
دانش1هاي1بنيادي1)شهيد1باهنر،1لواساني،1پاسداران،1

و1ارتش(
21 مراكز1دانشگاهي1استان1تهران.
31 شبكة1فيبر1نوري1رسانه1هاي1مجازي.
41 شبكة1ارتباطات1بي1سيم.
51 شبكة1ملي1انتقال1دادة1كشوري1)اينترانت(.

61 شبكة1فيبر1نوري1شركت1زيرساخت.
71 شبكة1علمي1كشوري.

16/2 1Gb با1 پژوهشگاه1 شبكة1 بخش1 حاضر،1 حال1 در1
پهناي1باند1اتصال1به1اينترنت،17001Mb1اتصال1به1شبكة1
اينترانت1ملي،1501km1فيبر1اختصاصي1با1بيش1از171گره1
توزيع1در1سطح1شهر1تهران،111Gb1پهناي1باند1ترانزيت1
دانشگاهي1ـ1پژوهشي1 مشترك1 و1 بين1شبكه1اي1 ترافيك1

مشغول1ارائة1خدمات1به1مراكز1علمي1كشور1است.

و  علمي ـ پژوهشي  مراكز  و  دانشگاه ها  زير،  جدول  در 
دولتي كشور كه به اين نقاط متصل هستند ذكر شده اند.

نام مشتري
وزارت1امور1خارجهمركز1بين1المللی1علوم1تكنولوژی1پيشرفته1-1ماهانپژوهشگاه1دانش1هاي1بنيادي

سازمان1هالل1احمرپژوهشگاه1مواد1و1انرژیمركز1انفورماتيك1دانشگاه1تهران
پژوهشگاه1بين1المللی1زلزله1شناسیپژوهشكدة1پليمر1و1پتروشيمیدانشگاه1علوم1پزشكي1تهران

فرهنگستان1علوم1پزشكی1تهرانسازمان1انتقال1خونصدا1و1سيما
شركت1ملی1نفت1ايرانبانك1پارسيانرسانه1هاي1مجازي

مركز1تحقيقات1گوش1و1حلق1و1بينی1)بيمارستان1رسول1اكرم(بانك1توسعة1صادراتدانشگاه1علم1و1صنعت
دايره1المعاف1بزرگ1اسالمیبانك1سپهدانشگاه1تربيت1مدرس

انستيتو1پاستوربانك1رفاهدانشگاه1صنعتي1اميركبير
مجمع1تشخيص1مصلحت1نظامبانك1كارآفريندانشگاه1سيستان1و1بلوچستان

پژوهشگاه1حكمت1و1فلسفه1ايرانبانك1مسكندانشگاه1شهيد1بهشتي
صندوق1حمايت1از1پژوهشگران1كشوربانك1ملتدانشگاه1صنعت1آب1و1برق1شهيد1عباسپور

مركز1پژوهش1های1شيمی1و1مهندسی1شيمیدانشگاه1علوم1پزشكی1شهيد1بهشتیدانشگاه1كاشان
مؤسسة1آموزش1و1پژوهش1مديريت1و1برنامه1ريزیRIPD(1(شركت1دخانيات1ايراندانشگاه1فردوسي1مشهد

سازمان1فرهنگ1و1ارتباطات1اسالمیشركت1ملی1نفت1ايراندانشگاه1پيام1نور
دفتر1همكاری1های1رياست1جمهوریسازمان1فناوری1اطالعات1شهرداری1تهرانمركز1تحقيقات1قلب1و1عروق1شهيد1رجايي

پژوهشگاه1علوم1بهداشتیكتابخانة1ملیپژوهشگاه1ملی1مهندسی1ژنتيك1و1زيست1فناوری
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مطابق اين جدول، دانشگاه هاي مهم از طريق فيبرنوري 
به شبكة ايرانت متصل هستند، در حال حاضر، تمامي 
دانشگاه هاي متصل به ايرانت مي توانند عالوه بر دريافت 

اينترنت، بدون هزينه و محدوديت  سرويس اتصال به 
شبكة  و  ايرانت  شبكة  سطح  در  دانشگاه ها  ديگر  به 

مخابرات متصل شوند.

)TERENA( ـ پژوهشي اروپا برقراري ارتباط با شبكه هاي علمي 
پذيرفته1 صورت1 گذشته1 ساليان1 در1 كه1 تالش1هايي1 با1
است،1پژوهشگاه1از1ابتداي1سال1871موفق1شده1به1منظور1
اتصال1شبكة1آكادميك1كشور1به1شبكة1آكادميك1اروپا،1

قرارداد1برقراري1ارتباط1اينترنت1را1با1سرويس1دهنده1هاي1
پاية1 بر1 را1 ارتباط1مطمئني1 نمايد1و1 مطرح1دنيا1منعقد1
بستر1فيبر1و1تـا1سقف1مجموع161Gbps1راه1اندازي1كند.

شبكة ايرانت در سطح كشور
با تصويب اساسنامة جديد پژوهشگاه در سال 1384، 
اهداف و عملكرد بخش شبكه در قالب اجرا، و توسعه، 
همين  در  شد.  تعيين  علمي  شبكة  بهينه سازي  و 
سازمان  پژوهشگاه،  بين  همكاري  تفاهم نامة  راستا، 
و  تحقيقات  علوم،  وزارت  معاونت  و  بودجه،  و  برنامه 
فناوري، تدوين شد و بر اساس آن توسعة شبكة بين 
و  دانشگاه ها  اتصال  باند  پهناي  افزايش  و  دانشگاهي 
مراكز تحقيقاتي تا سقف 2 برابر در مدت 3 سال در 
دستور كار پژوهشگاه قرار گرفت. تفاهم نامه اي با وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات به امضا رسيد و بر اساس 
سريع تر  ارتباطات  راه اندازي  متقابل،  همكاري  آن، 
همكاري  و  بهينه سازي  شبكه،  امنيت  به  دسترسي  و 
علمي  مؤسسات  و  دانشگاه ها  به  خدمات  ارائة  زمينة 
از طريق اجراي شبكة علمي كشور، مورد  و همكاري 

توافق دو طرف قرار گرفت.

11377 سال1 در1 پژوهشگاه،1 پوشش1 تحت1 شبكة1 رشد1
قابل1 باند1 پهناي1 افزايش1 كه1 گرفت1 مضاعف1 شتابي1
دسترسي1به1اينترنت1پژوهشگاه1از12151Mb1)مجموع1
ارسال1و1دريافت1در1سال851(1به16/21Gb1)مجموع1ارسال1

و1دريافت1در1ابتداي1سال911(1نمونه1اي1از1آن1است.

خارج  با  پژوهشگاه  مستقيم  ارتباط  ديگر،  سوي  از 
بزرگ ترين  همسايگي  به  را  شبكه  اين  كشور،  از 
بين المللي رسانده است كه در  ارائه دهندگان خدمات 
زيرساخت،  ارتباطات  شركت  استثناي  به  حاضر  حال 
اتصاالت  با  خدمات  ارائه دهندة  تنها  پژوهشگاه 

اختصاصي خارجي در كشور است.

در  پژوهشگاه  سهم  و  جايگاه  نشان دهندة  زير  جدول 
ارائة خدمات در سطح كشور و گستردگي شبكة تحت 

پوشش پژوهشگاه است.
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معماري مسيريابي در شبكة ايرانت
شبكة ايرانت به عنوان اولين شبكه اي كه به خارج از 
كشور متصل شده است و به عنوان شبكه اي كه اولين 
بار اتصال TCP/IP را در كشور انجام داده هميشه نقش 
پيشرو را در استفاده از پروتكل ها و معماري هاي شبكه 
داشته است. در حال حاضر در شبكة ايرانت از پروتكل 
EIGRP به عنوان الگوريتم مسيريابي Intra-AS و از 
BGP به عنوان الگوريتم مسيريابي Inter-AS استفاده 
از  كه  است   Hybrid پروتكل  يك    EIGRP مي شود. 
 Distance( فاصله  بردار  مسيريابي  پروتكل هاي  نوع 
Vector( و Link State و يكي از بهترين پروتكل هاي 
Inter-AS  است كه امكانات بسياري در زمينة ايجاد 
مسيرهاي افزونه و استفادة بهينه از لينك ها دارد. اين 
پروتكل ها مديريت مسيريابي از شبكة ايرانت را بسيار 
با  ارتباط  بخش  در  است.  كرده  آسان  و  انعطاف پذير 
شبكه هاي ديگر از پروتكل مسيريابي BGP به عنوان 
پروتكل  اين  است.  استفاده شده  مرسوم  پروتكل  تنها 
از نوع الگوريتم هاي بردار مسير )Path Vector( است 

كه انواع فيلترها در ورودي ها و خروجي ها را مديريت 
مي كند.

در1شبكة1 پروتكل1 اين1 به1روز1 و1 قوي1 بسيار1 پيكربندي1
را1 اينترنت1 به1 اتصال1 در1 افزونگي1 ايجاد1 امكان1 ايرانت1
فراهم1كرده1است1به1طوري1كه1در1صورت1قطع1شدن1
يكي1از1ارتباطات،1داده1ها1به1طور1خودكار1در1خط1ديگر1
مسيريابي1مي1شود.1در1اين1بخش1همچنين1با1استفاده1از1
ارتباطBGP1 1با1شركت1سروش1امكان1تبادل1اطالعات1
داخل1كشور1از1كوتاه1ترين1مسير1و1بدون1پرداخت1هزينه1
براي1دانشگاه1هاي1متصل1به1شبكة1ايرانت1فراهم1است.1
با1استفاده1از1مديريت1عرض1باند1اتصال1با1داخل1كشور1
در1صورت1استفاده1از1لينك1داخلي1هيچ1هزينه1اي1براي1
دانشگاه1هاي1متصل1به1شبكة1ايرانت1محاسبه1نمي1شود.1
بين1المللي1 نمودار1زير1نشان1دهندة1وضعيت1همسايگي1

داخلي1پژوهشگاه1است.
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مجازي سازي

فناوري1 مديران1 كه1 مشكالتي1 بزرگترين1 از1 يكي1
اندازة1 از1 بيش1 تعداد1 هستند،1 روبه1رو1 آن1 با1 اطالعات1
است.1 1)single-purpose( تك1كاره1 ِسرِورهاي1
سخت1افزارهايي1 چنين1 تعداد1 افزايش1 علِت1 مهمترين1
روي1 بر1 كه1 است1 كاربردي1 برنامه1هاي1 ناسازگاري1
آن،1 نتيجة1 در1 كه1 مي1شوند1 اجرا1 مختلف1 سرورهاي1
كاربردي1 برنامه1هاي1 ترجيح1مي1دهند1 مديران1سيستم1
را1بر1روي1سرورهاي1مجزا1اجرا1كنند.1در1ظاهر،1افزايش1
تعداد1سرورها1مشكل1چندان1بزرگي1به1حساب1نمي1آيد1
ولي1به1مرور1زمان1مشخص1مي1شود1كه1افزايش1بي1روية1
پنهان1 سنگيِن1 هزينه1هاي1 پرداخت1 مستلزم1 سرورها1
سرورها،1 مصرفي1 برق1 سخت1افزاري،1 هزينه1هاي1 است.1
سرورها1 كه1 مكاني1 داده،1 مركز1 خنك1كنندة1 تجهيزات1
بايد1در1آن1نگهداري1شوند1و1از1همه1مهمتر1كارشناسان1
خبره1اي1كه1وظيفة1مديريت1سيستم1ها1را1چه1از1لحاظ1
دارند،1 برعهده1 نرم1افزاري1 لحاظ1 از1 و1چه1 سخت1افزاري1
 server( تلفيق1سرورها1 كه1 را1مجاب1مي1كند1 مديران1

consolidation(1را1به1عنوان1يك1اصل1بپذيرند.

كاهش  براي  سرورها  تجميع  از  است  عبارت  تلفيق 
هزينه ها،  كاهش  جهت  تك كاره  سرورهاي  تعداد 
امروزه  سرويس دهي.  بهينه سازي  و  بهره وري  افزايش 
تلفيق يكي از اولويت هاي مهم صنعت فناوري اطالعات 
دنبال  به  سازمان ها  از  بسياري  و  مي رود  شمار  به 

پياده سازي مؤثر آن هستند.

مشكالت افزايش تعداد سرورها
هزينه هاي  افزايش  سرورها،  افزايش  مشكل  مهمترين 
ازاي  به  سازمان است. به طور كلي مي توان گفت كه 
هر هزينه اي كه براي خريد تجهيزات پرداخت مي شود 
بايد چندين برابر آن براي نگهداري و مديريت سرورها 
چندين  به  مي توان  را  كلي  هزينه هاي  شود.  هزينه 

بخش كلي تقسيم كرد:

مديريت1به1روزرساني�1
گرفتن1نسخه1هاي1پشتيبان1و1بازيابي1اطالعات�1
نگهداري1و1پشتيباني1از1سرورها�1
با1ميزان�11 متناسب1ساختن1هزينه1هاي1سخت1افزاري1

استفاده1از1سخت1افزارها

مديريتبهروزرساني
افزايش1 تأثير1 تحت1 مستقيما1ً به1روزرساني1 مديريت11
سرورها1و1بخشي1از1فناوري1اطالعات1است1كه1وظايفي1
نظير1جستجو،1آزمون1و1نصب1بستهpatch(1(ها1را1بر1روي1
سرورها1و1برنامه1هاي1كاربردي1برعهده1دارد.1بديهي1است1
كه1افزايش1تعداد1سرورها،1تعداد1برنامه1هاي1كاربردي1را1
اين1 و1 مي1دهد1 افزايش1 مي1شود1 اجرا1 آنها1 روي1 بر1 كه1
خود1به1معنِي1افزايش1وظايِف1نگهداري1و1به1روزرساني1
شود،1 گرفته1 ناديده1 نبايد1 كه1 نكته1اي1 البته1 آنهاست.1
تعداد1 سرورها،1 تعداد1 افزايش1 با1 بسته1هاست.1 آزمودن1
و1تنوع1سيستم1هاي1عامل،1برنامه1هاي1كاربردي1و1البته1
سخت1افزارها1افزايش1مي1يابد1و1قبل1از1نصب1بسته1ها1بر1
و1سخت1افزاري1 نرم1افزاري1 بسترهاي1 به1 نياز1 آنها1 روي1
مشابه1براي1آزمون1است1كه1اين1خود،1افزايش1هنگفتي1

در1هزينه1و1زمان1در1پي1خواهد1داشت.

تهيةنسخههايپشتيبانوبازيابياطالعات
يكي1از1مهمترين1وظايفي1كه1مديران1سيستم1برعهده1
)backup(ها1 پشتيبان1 آزمودن1 دارند،1پشتيبان1گيري،1
و1بازيابي1اطالعات1است.1پشتيبان1گيري1فرايندي1است1
كه1 ابزارهايي1 و1 شود1 تكرار1 بايد1 مداوم1 صورت1 به1 كه1
براي1پشتيبان1گيري1استفاده1مي1شوند1بايد1در1جاي1امن1
نگهداري1شوند.1همة1اينها1وظايفي1هستند1كه1با1افزايش1
افزايش1 مالحظه1اي1 قابل1 ميزان1 به1 سرورها،1 تعداد1
پشتيبان1گيري1 فرايند1 سرورها،1 تلفيق1 با1 اما1 مي1يابند،1
و1بازيابي1اطالعات1بسيار1راحت1تر،1در1زمان1كمتر1و1با1

صرف1هزينة1كمتر1امكان1پذير1خواهد1بود.

نگهداريوپشتيبانيازسرورها
از  نگهداري  سرورها،  افزايش  اشكاالت  از  ديگر  يكي 
متعلق  كه  است  سخت افزاري  بسترهاي  مختلف  انواع 
به كمپاني هاي مختلف توليدكنندة سخت افزار هستند. 
تحقيقات نشان مي دهد كه به ندرت شركت هايي وجود 
دارند كه محصوالتشان را از يك كمپاني مشخص تهيه 
كنند. همان طور كه در نمودار صفحه بعد نشان داده 
شده است، اين شركت ها فقط 6% از كل شركت ها را 
تشكيل مي دهند. تهية قطعات از كمپاني هاي مختلف، 
قابل  حد  در  را  عيب يابي  و  نگهداري  براي  الزم  كار 
از   %46 تحقيق،  اين  در  مي دهد.  افزايش  مالحظه اي 
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شركت ها اعالم كرده اند كه يكي از برنامه هاي اصلي آنها 
در آينده، تهية قطعات از چند كمپاني  معدود است. از 
سيستم هاي  تنوع  سرورها  تعداد  افزايش  ديگر،  طرف 
عامل  و برنامه هاي كاربردي آنها را در پي خواهد داشت.

برنامه1هاي1 و1 عامل1 سيستم1هاي1 تنوع1 شك،1 بدون1
برعهدة1مديران1سيستم1 را1 بيشتري1 كاربردي،1وظايف1
مي1گذارد،1حتي1اگر1سيستم1هاي1عامل1از1يك1خانواده1
باشند1ولي1از1يك1نوع1نباشند.1به1عنوان1مثال،1مديريت1
1،RHEL5 1،RHEL4 نوع1 از1 لينوكسي1 عامل1 سيستم11
RHEL6 و1يا1از1نوع1i3861ياx641 و1يا1سيستم1عامل1
 Windows Server 2003 1 نوع1 از1 ويندوزي1
Enterprise يا1Windows Server 20081مي1تواند1تا1
حدودي1با1هم1متفاوت1باشد1و1هر1يك1تخصص1خاص1
در1 را1 تحقيقات1 روبه1رو1 شكل1 مي1كند.1 طلب1 را1 خود1
بيش1 تحقيقات1 اين1 طبق1 مي1دهد1 نشان1 تنوع1 زمينة1
از501% شركت1ها1از1بيش1از141نوع1سيستم1عامل1در1

مركز1دادة1خود1استفاده1مي1كنند.

متناسبساختنهزينههايسختافزاريباميزان
استفادهازسختافزارها

سرورهاي  تعداد  افزايش  اشكاالت  واضح ترين  از  يكي 
بابت  بايد  كه  است  سخت افزاري  هزينه هاي  تك كاره، 
آن پرداخت كرد. هزينه هاي سنگيني نظير هزينه هاي 
تجهيزات  سرورها،  مصرفي  برق  سخت افزاري، 
خنك كنندة مركز داده، و مكاني كه سرورها بايد در آن 
نگهداري شوند برعهدة مديران شركت هاست در حالي 
كه تحقيقات نشان داده است كه ميانگين استفاده اي كه 
از سرورهاي تك كاره مي شود، كمتر از 20% است ولي با 
تلفيق سرورها مي توان اين آمار را به بيش از 80% رساند.

افزايشبازدهوكاهشهزينههاباتلفيقسرورها
امروزه مديران شركت ها تلفيق سرورها را براي افزايش 
با  سرورها  روي  بر  هزينه ها  كاهش  و  كاري  بازدة 
طبيعي  مي كنند.  پياده  مختلف  كاربردي  برنامه هاي 
برنامه هاي  بعضي  حالت  اين  در  كه  مي رسد  نظر  به 
سرورها  سخت افزارهاي  از  كمتري  استفادة  كاربردي، 
مناسب ترند.  تلفيق  پياده سازِي  براي  و  مي كنند 
تحقيقات انجام شده در زمينة ميزان عالقة شركت ها 
حجم  با  سرورهاي  روي  بر  تلفيق  پياده سازي  براي 

كاري مختلف، در نمودار زير نشان داده شده است.

همان1طور1كه1در1اين1نمودار1مي1توان1ديد1تلفيق1روي1

تجاري1 نرم1افزار1 و1   )Database( پايگاه1داده1 سرورهاي1
انواع1 ساير1 از1 بيشتر1 11)businesss application(
سرورها1پياده1شده1است1كه1از1آن1مي1توان1نتيجه1گرفت1
كه1اين1گونه1سرورها1موجب1كمترين1ميزان1استفاده1از1
منابع1سخت1افزاري1و1بيشترين1افزايش1تعداد1سرورهاي1

تك11كاره1هستند.

مجازي سازي
 Virtual Server( تـلفيـق مجـازي سـرورهـا

)Consolidation

استفاده1 سرورها1 تلفيق1 براي1 روش1 مطمئن1ترين1
است1 1)Virtualization( مجازي1سازي1 فناوري1 از1
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 Logical( منطقي1 تلفيق1 آن1 به1 اوقات1 گاهي1 كه1
اين1 مجازي1سازي1 مي1گويند.1 هم1 11)Consolidation
چند1 فيزيكي1 سرويس1 هر1 روي1 كه1 مي1دهد1 را1 امكان1
راه1اندازي1شود.1 11)Virtual Machine( ماشين1مجازي1
هر1يك1از1ماشين1هاي1مجازي1مي1توانند1داراي1سيستم11
عامل1خود1باشند1و1آن1را1اجرا1كنند.1به1اين1ترتيب1با1
استفاده1از1مجازي1سازي1مي1توان1بر1روي1يك1سرور1و1در1
يك1زمان،1چندين1سيستم1عامل1)حتي1ناسازگار1با1هم(1
را1راه1اندازي1كرد1كه1هر1كدام1از1سيستم1هاي1عامل1يك1
برنامة1كاربردي1را1اجرا1مي1كند.1در1شكل1زير1استفاده1

از1فناوري1مجازي1سازي1براي1تلفيق1سرورها1نشان1داده1
شده1است.1روند1كار1در1مجازي1سازي1به1اين1صورت1است1
سيستم1 بين1 1)VMM( مجازي1 ماشين11 ناظر1 الية1 كه1
نتيجه1مي1تواند1 قرار1مي1گيرد1و1در1 عامل1و1سخت1افزار1

اطالعات1نادرستي1به1هستة1سيستم1عامل1بدهد1و1به1تبع1
آن1سيستم1عامل1تصور1كند1كه1كاماًل1كنترل1سخت1افزار1
را1در1دست1دارد.1اگر1راه1اندازي1ماشين1هاي1مجازي1در1
الية1جداسازي1به1درستي1صورت1گيرد،1سيستم1عاملي1
كه1روي1آن1اجرا1مي1شود،1درست1مثل1اينكه1روي1خود1

سخت1افزار1نصب1شده1باشد،1كار1مي1كند.

مجازي1سازي1به1سيستم1عامِل1مهماِن1خود،1ويژگي1هايي1
ساير1 از1 بودن1 جدا1 سخت1افزار،1 با1 سازگاري1 نظير1
را1 سخت1افزار1 به1 وابستگي1 عدم1 و1 عامل1 سيستم1هاي1
مي1دهد1كه1در1نتيجة1آن1يك1ماشين1مجازي1را1مي1توان1
از1يك1سرور1x861به1سرور1ديگر1انتقال1داد1بدون1اينكه1
يا1 تغيير1خاصي1بر1روي1درايوها،1سيستم1هاي1عامل1و1
تلفيق1 ويژگي1هاي1 شود.1 داده1 آن1 كاربردي1 برنامه1هاي1

منطقي1در1زير1فهرست1شده1است:

تعـداد�11 كاهـش1 نتيجـه،1 در1 و1 آسـان1تـر1 مديـريت1
كارشناسان1الزم

بـه1منـابـع�11 عـدم1وابستگـي1مـاشين1هاي1مجـازي1
سخت1افزاري

ايزوله1و1محفوظ1بودن1ماشين1هاي1مجازي�1

انتقال سرويس ها
بر  و  پيش تعيين شده  از  برنامة  و  زمان بندي  براساس 
بستر  روي  بر  سرور ها  تمامي  اجرا،  در  اولويت  اساس 

مجازي نصب و راه اندازي شده اند.

معماري امنيت
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مديريت ترافيك شبكة ايرانت
شبكة1ايرانت1با1استفاده1از1ابزارها1و1سيستم1هاي1مدرن1
نوشته1 پژوهشگاه1 خود1 توسط1 كه1 سيستم1هايي1 و1
مي1كند.1 مديريت1 را1 ايرانت1 شبكة1 ترافيك1 است1 شده1
1QoSموجود1در1 از1 استفاده1 با1 در1بخش1مسيرياب1ها،1
شده،1 پيكربندي1 حرفه1اي1 صورت1 به1 كه1 مسيرياب1ها1
كار1مديريت1ترافيك1دانشگاه1ها1انجام1مي1شود.1عالوه1بر1

پروتكل1هاي1QoS1موجود1در1مسيرياب1ها،1نرم1افزارهايي1
و1 فعاليت1ها1 ثبت1 )Monitoring( 1و1 پايش1 جهت1 نيز1
ترافيك1لينك1ها1مورد1استفاده1قرار1گرفته1است1از1آن1
جمله1مي1توان1به1نرم1افزار1ثبت1ترافيك1لينك1ها1اشاره1
كرد.1اين1نرم1افزارها1با1بهره1گيري1از1پروتكل1استاندارد1
1SNMP v3كار1مديريت1در1شبكه1را1انجام1مي1دهند.

سطوح1 در1 امنيت1 مديريت1 منظور1 به1 ايرانت1 شبكة1
داده1 انجام1 اقدامات1جامعي1 براي1كل1شبكه1 1TCP/IP
در1 زياد1 تأخير1 يا1 ُكندي1 مشكل1 اينكه1 براي1 است.1
در1 فقط1 بخش1 اين1 در1 نيايد،1 پيش1 شبكه1 به1 اتصال1
 Packet(1مرزهاي1شبكه1و1با1استفاده1از1پااليش1بسته1ها

Filtering(11بعضي1از1پروتكل1هاي1ناخواسته1و1يا1پورت1
مي1شود.1 بسته1 شناخته1شده1 ويروس1هاي1 به1 مربوط1
تشخيص1 سيستم1 به1 ايرانت1 اصلي1 درگاه1هاي1 ضمنا1ً

حملة1هوشمند1مجهزند.

شبكة ايرانت، به عنوان يك الگو در داخل پژوهشگاه، از 
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ابتدا اقدامات زير را براي تأمين امنيت سرورها به اجرا 
در آورده است:

ارائة1ساختار1جديد1شبكه1در1سطح1سرورها�1
ديوار�11 راه1اندازي1 طريق1 از1 امن1 شبكة1 پياده1سازي1

حفاظتي
اعمال1قوانين1امنيتي1مجزا1بر1اساس1نياز1هر1كدام1از�11

سرورها،1از1اينترنت1به1DMZ1و1بر1عكس
امن1كردن1مسيرياب1ها،1سوئيچ1ها1و1ساير1تجهيزات�11

موجود1در1شبكه1با1انجام1تنظيم1مجدد
ابزارهاي�11 طريق1 از1 امن1 هويت1 احراز1 قوانين1 اعمال1

تجهيزات1 تمامي1 روي1 بر1 1SSH پروتكل1 بر1 مبتني1
شبكه

ارتقاي1سطح�11 جهت1 در1 1SNMP1v3 از1 بهره1گيري1
ايمني1و1كنترلي1تجهيزات1شبكه

اعمال1قوانين1ضد1ويروسي1و1ورود1هرزنامه1به1شبكة�11
DMZ

تشخيص�11 براي1 1Deep Inspection تنظيم1 اعمال1
حمالت1به1شبكة1DMZ1و1جلوگيري1از1آنها

�11)Monitoring(1نصب1و1راه1اندازي1سيستم1هاي1پايش
براي1نمايش1دقيق1عملكرد1شبكه

1IDS پياده1سازي1 منظور1 به1 پژوهشگاه1 شبكة1 بخش1
محصولي1به1نام1PAAS1توليد1كرده1است1كه1نتايج1آن1

به1صورت1يك1مقالة1علمي1چاپ1شده1است.

شبكة ايرانت همچنين بـراي گستـرش علـوم امنيـت 
اطـالعـات و شبكه تاكنـون چندين كـارگـاه شبـكـه 
متبحر  استادان  حضور  با  و  مختلف  زمينه هاي  در 

دانشگاه ها برگزار كرده است.

اتصال به شبكة علمي كشور

نقاط1 از1 يكي1 عنوان1 به1 بنيادي1 دانش1هاي1 پژوهشگاه1
اصلي1شبكة1علمي1كشور1به1اين1طرح1ملي1متصل1شده1
است.1طرح1اولية1شبكة1گسترده1و1اختصاصي1دانشگاه1ها1
و1 علمي1 پژوهش1هاي1 سازمان1 در1 11373 سال1 در1
مراحل1 11377 سال1 در1 شد،1 پايه1ريزي1 ايران1 صنعتي1
آذر1ماه113791يكي1 در1 نهايتا1ً و1 آغاز1شد،1 اجرائي1آن1
از1گسترده1ترين1شبكه1هاي1WAN1كشور1با1زيرساخت1

1100 از1 بيش1 اتصال1 و1 مخابراتي1 مستقل1
مركز1آموزشي1و1دانشگاهي1افتتاح1شد.

از آن زمان تاكنون، دفتر فناوري اطالعات 
ايجاد،  جهت  در  را  مختلفي  فعاليت هاي 
از شبكة  بهره برداري  و  توسعه، ساماندهي 
علمي كشور به انجام رسانده كه محورهاي 

اصلي آنها عبارت اند از
انتقال�11 زيرساخت1 توسعة1 و1 ايجاد1

در1سطح1 گسترده1 )اينترانت(1 اطالعات1
كشور1بين1دانشگاه1ها1و1مراكز1تحقيقاتي1
به1منظور1ايجاد1»شبكة1علمي1كشور«

شبكة�11 روي1 محتوي1 ارائة1 و1 مديريت1
ملي،1 زيرساخت1 ايجاد1 طريق1 از1 علمي1
ساماندهي1و1تسهيل1دسترسي1به1منابع1
مراكز1 و1 كتابخانه1ها1 در1 موجود1 علمي1
الكترونيكي،1 نشريات1 از1 )اعم1 اسناد1
منابع(،1 ساير1 و1 پايان1نامه1ها1 كتاب1ها،1

افزايش1 و1 خدمات1 تنوع1 جستجو،1 كيفيت1 ارتقاي1
بهره1برداري

تقويت�11 بـراي1 بيـن1المللـي1 همكـاري1هـاي1 توسعـة1
زمينه1هاي1آموزشي1و1پژوهشي1غيرحضوري1و1از1راه1

دور1
دسترسـي1بـه1اينتـرنت1و1خدمـات1شبكـه1اي1براي�11

كاربران1دانشگاه1ها1و1مراكز1تحقيقاتي
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هدف
بين  اختصاصي  اطالع رساني  و  ارتباطي  شبكة  ايجاد 
دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي به منظور توسعة فناوري 
سرعت  ضرورِي  ابزارهاي  از  يكي  عنوان  به  اطالعات 
و  علمي  اطالعات  جريان  كردن  نظام مند  و  بخشيدن 

عامل مؤثر در توسعة همه جانبة دانش و فناوري.

مأموريتاصليشبكه
از11.1 1بسترسازي1مناسب1به1منظور1بهره1برداري1بهينه1

ظرفيت1هاي1ملي،1منطقه1اي،1و1جهاني
1پيشبرد1نظام1آموزش1عالي،1تحقيقات،1و1فناوري1در21.1

توسعة1علوم1و1فناوري
برنامة31.1 كردن1 پياده1 منظور1 به1 مناسب1 بسترسازي1 1

چهـارم1توسعـه1در1نـظام1آمـوزش1عالي1و1توسعة1
كاربردهاي1مبتني1بر1شبكه1در1آموزش1و1پرورش،1

و1فناوري

دستاوردهاوقابليتهايبالقوةشبكةعلميكشور
كه كشورهاي  و مسيري  مشابه  الگوهاي  به  نگاهي  با 
كرده اند  طي  شبكه ها  گونه  اين  مورد  در  فن  صاحب 
اين  آتِي  محصوالت  و  قابليت ها،  كاربردها،  از  برخي 

شبكه ها را چنين مي توان برشمرد:

امكان1دسترسي1به1اطالعات1توزيع1شده1در1شبكه1و�11
ارتقاي1محتواي1علمي1در1داخل1كشور

مديريت1اطالعات1علمي1در1كشور�1
�11VPN1ايجاد1شبكه1هاي1اختصاصي
طراحي1و1اجراي1سرويس1هاي1شبكه1اي1پيشرفته1براي�1

تنظيم1ترافيك1ارسال�1
بهبود1پروتكل1انتقال�1
افزايش1كارايي1و1اعتبار1منابع1شبكه�11
اجراي1برنامه1هاي1كاربردي1با1تمركز1بر1نياز1كاربر�1
امكان1اشتراك1منابع1و1تعامل1ميان1افزاري1بين�11

شبكه1هايي1با1دامنه1هاي1متعدد
كنترل1ابزارها11از1راه1دور�111
�1)e-health(1تشخيص1و1بهداشت1از1راه1دور
توسعة1برنامه1هاي1آموزشي1گسترده1در1كشور�1
برگزاري1كالس1هاي1مجازي1و1آموزش1از1راه1دور�1
يك�11 از1 بيش1 به1 پيام1 يك1 همزمان1 ارسال1 فرايند1

)Multicasting(1مقصد1در1شبكه
استفادة�11 با1 سنگين1 پردازش1هاي1 اجراي1 امكان1

مشترك1از1قدرت1پردازش1توزيع1شده1در1شبكه1
اتصال1به1ديگر1شبكه1هاي1معتبر1جهاني�1
بزرگ�11 مقياس1 در1 توزيع1شده1 ديجيتال1 ذخيرة1

)Large-Scale Distributed Digital Storage(
تصويرسازي1از1راه1دور،1تجزيه،1و1تشخيص،1و1...�1
ابـزارهايي1جـهت�11 و1 سرويس1هاي1ويدئو1كنفـرانس1

مهندسي1ترافيك1در1سطح1شبكه
تأمين�11 جهت1 در1 پيشرفته1 شبكه1هاي1 بستر1 و1 پايه1

نيازهاي1تحقيقاتي1آينده
به1عنوان1فناوري1نوين1با1كارايي1تجاري1ـ1محور1و1به�11

عنوان1يك1محيط1آزمايشي
�1IT1كمك1به1توسعة1فناوري1هاي1بومي1در1زمينة
ايجاد1انگيزه1هاي1توسعه1و1تحقيق1در1منطقه�1
اطالعات�11 سيستم1 برنامه1هاي1 اجراي1 زمينه1سازي1

مديريتMIS(1( در1زمينة1علوم1و1فناوري

كامران شكوفنده
رئيس بخش شبكه )ايرانت(

È  عده ای از اعضا و كاركنان بخش
          شبكۀ علمی -پژوهشی و دانشگاهی
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بررسي چالش هاي مراكز علمي ـ پژوهشي
در  اجرائي  فعاليت هاي  تنوع  و  ماهيت  به  توجه  با 
يك  ايجاد  علمي ـ پژوهشي  مراكز  ساير  و  دانشگاه ها 
ساختار ارتباطي مطمئن جهت پاسخگويي به نيازهاي 
ضروري  امري  كشور،  علمي  جامعة  افزايش  به  رو 
جوامع  نيازهاي  از  برخي  است.  اجتناب ناپذير  و 

علمي ـ پژوهشي فهرست وار عبارت اند از

تقويت1بستر1ارتباطي1بين1مراكز1علمي1كشور1براي�11
تبادل1اطالعات

در�11 آن1 گذاشتن1 اشتراك1 به1 و1 داده1اي1 مراكز1 ايجاد1
بستر1ارتباطي1فوق

ايجاد1محيط1هاي1پردازش1اطالعات1در1مراكز1علمي�11
و1در1اختيار1قرار1دادن1آن1جهت1استفادة1ساير1مراكز1

علمي1تحت1بستر1ارتباطي1فوق
برگزاري�11 براي1 مجازي1 ارتباط1 محيط1هاي1 ايجاد1

سمينارها1و1كنفرانس1هاي1علمي1ـ1پژوهشي
برآورده1كردن1نيازهاي1فوق1مستلزم1ايجاد1يك1بستر�11

ارتباطي1است1كه1داراي1ويژگي1هاي1زير1باشد1:
قابليت1انتقال1اطالعات1با1سرعت1باال�1
وجود1ضريب1اطمينان1باال1از1نظر1كيفيت1ارتباط�11

و1حداقل1احتمال1قطع1شدن1فيزيكي
مختلف�11 سطوح1 در1 باال1 امنيتي1 ضريب1 وجود1

اليه1هاي1شبكه
هزينه1هاي�11 ايجاد1 بدون1 شبكه1 توسعة1 قابليت1

تكراري
ايجاد1امكان1مديريت1منسجم1به1منظور1ارزيابي�11

مداوم1شبكه،1پيش1بيني1توسعة1آتي،1و1تضمين1
پاسخگويي1دقيق1و1به1موقع1به1نيازهاي1كاربران1

يا1مشكالت1احتمالي
براي�11 اطالعات1 به1 دسترسي1 ميزان1 افزايش1

محققان
ايجاد1امكان1دسترسي1از1راه1دور1به1شبكة1فوق�1

فعاليت ها و اهداف بخش شبكة پژوهشگاه
سرلوحة  پژوهشگاه  شبكة  بخش  كه  هدف هايي 

فعاليت هاي خود قرار داده، به اختصار، عبارت اند از

برقراري1ارتباط1پرسرعت1با1شبكة1علمي1اروپا�1
اتصال1مطمئن1و1پرسرعت1به1شبكة1جهاني1اينترنت،�11

براي1 بين1شبكه1اي1 مناسب1 بستر1 از1 بهره1گيري1
امنيت1 ارتقاي1 و1 كشور1 دانشگاه1هاي1 بين1 ارتباطات1

و1كيفيت1در1ارائة1سرويس
مديريتي�11 و1 فني،1 علمي،1 سطح1 ارتقاي1 و1 تربيت1

نيروهاي1متخصص1در1جهت1گسترش1دانش1شبكه1
و1هماهنگ1با1پيشرفت1هاي1روز

�11،CERN( گريد1 شبـكة1 بـه1 دستـرسي1 امـكان1
ملـي1 پـروژه1هـاي1 اطالعـات1 1،)... 1،  CMS-GRID
)شتابگر1ملي،1رصدخانه1ملي،1...(،1مراكز1محاسباتي1

رياضيات،1 پژوهشكدة1 محاسبات،1 مركز1 )نانو،1
پژوهشكدة1فيزيك،1پژوهشكدة1علوم1كامپيوتر،1و1...(1

و1بانك1هاي1اطالعاتي1و1كتابخانه1هاي1مجازي
پياده1سازي،1توسعه1و1بهره1برداري1از1IPV61در1سطح�11

و1 دانشگاه1ها1 در1سطح1 1BGP شبكة1 توسعة1 و1 ملي1
مراكز1علمي1كشور

مطالعه،�11 جهت1 روز1 فناوري1 و1 دانش1 به1كارگيري1
امكانات1 توسعة1 و1 پياده1سازي،1 طراحي،1 تحقيق،1

كاربردي1مراكز1علمي1كشور
برگزاري1سمينارها1و1كارگاه1هاي1علمي1و1آموزشي،�11

مجازي1 آموزشي1 كالس1هاي1 و1 سمينارها1 برگزاري1
امنيت1 پشتيباني1شبكه،1 ارائة1خدمات1 راه1دور،1 از1 و1
سيستم1هاي1 استقرار1 و1 مستندات1 تهية1 شبكه،1

مديريتي.



.ir مرکز ثبت دامنة 
به  و  اينترنتي  نشاني هاي  واقع  در  دامنه  نام هاي 
مجازي  فضاي  دارندة  هويت  و  نشان،  نام،  نوعي 
مرتبط با آن هستند. در ميان انواع نام هاي دامنه، 
دامنه هاي كشوري به لحاظ مسئلة حاكميت بر آنها 
ـ آي آر  نقطه  دامنه  برخوردارند.  ويژه اي  اهميت  از 
اسالمي  كشور جمهوري  نشان  عنوان  به  نيز   )ir.(
در فضاي مجازي  ما  و مشخص كنندة هويت  ايران 
اينترنت داراي جايگاه خاصي است. رونق و اعتبار 
مجازي  فضاي  در  كشور  قدرت  نشانگر  دامنه  اين 
تجارت  مي باشد.  الكترونيك  تجارت  در  به ويژه  و 

مجازي،  فضاي  در  قدرتمند  حضور  و  الكترونيك 
كشورها  نفوذ  ابزارهاي  مهمترين  جمله  از  امروزه 
و  پيشرفت  ميزان  نماياندن  جهت  وسيله اي  و 
است  كوشيده  دامنه  ثبت  مركز  آنهاست.  اقتدار 
انجام  به  ملي  پروژة  اين  زمينة  در  را  رسالت خود 
برساند و همواره در پِي دستيابي به راه هاي بهتر و 
پيشروتر بوده است. در اينجا به اختصار به برخي 
از دستاوردهاي اين واحد در طي سال هاي گذشته 

مي پردازيم.
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1. رتبة بين المللي
گذشته  سال  سه  طي  در  نقطه ـ آي آر  كشورِي  دامنة 
از لحاظ رشد دامنه هاي ثبت شده جزء ده كشور برتر 
جهان و برترين كشور منطقه بوده است. چنين رتبه اي 
محدوديت هاي  و  تهديدات  و  فشارها  تمام  علي رغم 
اعمال شده در تمامي زمينه ها از جمله فناوري اطالعات 
به دست آمده است. ايجاد و توسعة بستر مناسب براي 

ارتباطات مجازي در كشور، اقداماِت به موقع مسئوالن 
در جهت تشويِق استفاده از فضاي مجازي جهت انجام 
توان  خصوصي،  بخش  توجه  و  سرمايه گذاري  امور، 
با  مطابق  خدمات  ارائة  و  تعهد  تخصص،  باال،  علمي 
استانداردهاي جهاني، از جمله علل كسب اين موفقيت 

بوده است.

2. بومي سازي فضاي اينترنت
مناسب سازي  مركز،  اين  دستاوردهاي  از  ديگر  يكي 
داخلي  نيازهاي  و  الزامات  به  توجه  با  اينترنت  فضاي 
است. پس از چندين سال پژوهش شركت در باالترين 
مراجع علمي مرتبط با صنعت آي تي و حضور فعال و 
تأثيرگذار در تصويب و انتشار استانداردهاي بين المللي 
در خصوص استفاده از خط و زباني غيرالتين در فضاي 
اينترنت، پژوهشگاه دانش هاي بنيادي موفق به كسب 
فارسي شد.  به خط  از دامنه ها  استفاده  امتياز ثبت و 
اين امر مي تواند تأثير شاياني در گسترش زبان فارسي 
و فرهنگ اسالمي ايراني در فضاي اينترنت داشته باشد. 

اين واحد نه تنها مي تواند به عنوان متولي نام هاي دامنة 
غيرالتين در خدمت كشورمان باشد، بلكه قادراست به 
اين  در  عالقه مند  كشورهاي  ساير  براي  مشاور  عنوان 
اصلي  سازمان  كه  است  ذكر  شايان  كند.  عمل  حوزه 
)ICANN( كه در  اينترنتي  اسامي  و  نام ها  بر  نظارت 
كشور آمريكا مستقر است، خط فارسي را به عنوان يك 
الگوي برتر در اين زمينه معرفي كرده است. در حال 
حاضر با توجه به محدوديت هاي موجود، اين واحد در 
پي عملياتي كردن و بهره برداري از امتياز كسب شده در 

خصوص امكان ثبت دامنه هاي فارسي است.

3. امنيت
قابل  در  اساسي  نقش  اطالعات،  براي  امنيت  تأمين 
اعتماد نمودن فضاي مجازي دارد. يكي از جديد ترين 
ايمن  اينترنت،  فضاي  در  تقلب  با  مقابله  مكانيزم هاي 
عملياتي  كه  مشكالتي  علي رغم  دامنه هاست.  نمودن 
توانسته است  ايمن سازي دارد، مركز ما  فرايند  كردن 
نقطه ـ آي آر  دامنه هاي  براي  موفقيت  با  را  فرايند  اين 
كردن  آشنا  براي  و  منظور  همين  به  بگيرد.  كار  به 

كاربران اينترنتي، اين واحد اقدام به برگزاري سمينارها 
در سطح كشور  مربوطه  ابزارهاي  آزمايشِي  استقرار  و 
كرده است. هم اكنون اين پروتكل در حوزة دامنه هاي 
است  درصدد  دامنه  ثبت  واحد  و  شده  فعال  كشوري 
اينترنتي  اسامي  و  نام ها  سازمان  سامانة  در  را  آن 

)ICANN( به ثبت برساند.

4. عضويت در جامعة بين المللي
تأثيرگذاري در فضاي اينترنت براي حفاظت از مصالح 
در  كشور  عضويت  و  مشاركت  نيازمند  ملي،  منافع  و 
دامنه  ثبت  مركز  است.  مربوطه  بين المللي  مجامع 
پررنگ  حضور  با  را  هدف  اين  به  دستيابي  توانسته 
مورد  اين  در  سازد.  محقق  مجامع  اين  در  اثرگذار  و 
مي توان به عضويت در »سازمان حامي نام هاي دامنة 
كشوري« )ccNSO(  و عضويت در دامنة منطقه اي آسيا 
اشاره كرد.  )DotAsia( و حضور در هيئت مديرة آن 

اختالفات مربوط  نظام حل و فصل  همچنين پذيرش 
نام دامنه ــ كه در سازمان جهاني مالكيت فكري  به 
)WIPO( ايجاد شده ــ به عنوان يك شيوة بين المللي 
دستاوردهاي  جمله  از  مزبور  اختالفات  حل  جهت 
مثبت در جهت حفظ وجهه بين المللي دامنة كشوري 
انگيزة  مي تواند  كه  شيوه اي  مي شود،  محسوب  ايران 
ثبت دامنه در نظام دامنة كشوري ايران را با توجه به 

حمايت هاي حقوقي از آن افزايش دهد.

علیرضا صالح
سرپرست مرکز ثبت دامنه
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ساختمان�اختیاریه:��
تهران، پاسداران، خيابان شهيد آذرمينا )اختياريه شمالی(، 

بن بست مهران، پالک ۵
تلفن: ۲۲۲۹۱۸۱۲، دورنگار: ۲۲۲۹۸۶۵۶

ساختمان�الرک:��
تهران، بزرگراه ارتش، جنب باغ بهشت

تلفن: ۲۲۸۱۰۳۴۰، ۲۲۸۲۷۳۰۹، ۲۶۱۳۰۶۷۶
دورنگار: ۲۲۸۲۷۳۰۹، ۲۶۱۳۰۶۷۴، ۲۲۸۰۹۱۴۸






