




نامـدار ریاضیـدان بـانـوی سـه سوگ در

و موراوتس، سینگ کاتلین میرزاخانی، مریم رفتند: دنیا از آمریکا در شاغل ریاضیدان بانوان برجسته ترین از تن سه امسال تابستان در
راتنر. مارینا

داشته چشمگیری پیشرفت آمریکا در زن ریاضیدانان تربیت علمی، نهادهای و حکومت سیاستگذاری های با اخیر، سال سی در
این با است. شده نمایان ریاضی تحقیقات در شامخی جایگاه به آنها از بعضی صعود و پررنگ تر تدریج به ریاضیدان بانوان حضور و
زمرۀ در باال نامبردگان و است اندک بسیار می آورند دست به سطوح عالی ترین در جوایزی و افتخارات که زنانی تعداد هم باز حال،
میان از کرد. محسوب آمریکا در ریاضیات برای ضایعه باری فصل می توان را ٢٠١٧ تابستان رو، این از اندک شمارند. گروه همین
که است میرزاخانی مریم آورده، دست به را فیلدز) مدال (دریافت ریاضی دانش در ممکن افتخار باالترین اتفاقاً که کسی تن، سه این
تن سه این نام های فهرست رأس در را او نام خود ٢٠١٨ مارس ماه شمارۀ در ،(AMS) آمریکا ریاضی انجمن ارگان ،Notices مجلۀ
افتخاری او مهم توفیق و گذراند ایران در ریاضی کارشناسی دورۀ انتهای تا را خود تحصیالت تهران، متولد میرزاخانی،  است. آورده
سه این مختصر وصف اینجا در می شود. محسوب نیز جامعه این برای ناگوار ضایعه ای او زودهنگام مرگ و ایران علمی جامعۀ برای
می آید. ،(٢۴٢-٩۴٨ (صص Notices شمارۀ همان از نقل به آمریکا، ریاضیات در زنان حضور از شرحی خالصه وار ترجمۀ و ریاضیدان بانوی

میرزاخانی مریم
٢٠١۴ فیلـدز مـدال برنـدۀ
دستـاوردهــای صــاحب و
تایشمولر، نظریۀ در درخشانی
نظریــۀ هذلـولوی، هندســۀ
همتافته. هندسۀ و ارگودیک،
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موراوتس سینگ کاتلین
(Cathleen Synge Morawetz)

در علوم ملی مدال برندۀ
و (١٩٩٨) ریاضیات زمینۀ
AMS از استیل جایزۀ نیز
عمر تمام دستاورد خاطر به
AMS رئیس و ،(٢٠٠۴)
تحقیقات .(١٩٩۵-١٩٩۶)
دیفرانسیل معادالت در او

است. بوده پاره ای

راتنر مارینا
(Marina Ratner)

خاطـر بـه عمـدتــاً شهـرتش
دربـارۀ راتنـــر قضیـه های
روی تک تـوان شـارش های
که است همگــن فضاهــای
به سالگی اش پنجاه  دهۀ در
کلــی زمینــۀ رسانــد. اثبات
ارگـودیک نظریـۀ او کـاری
از بخشـی ضمنـاً است. بوده
با میرزاخانی مریم تحقیقات

دارد. ارتباط راتنر نظریۀ

دارد. سابقه سال ١٣٠ حدود در آمریکا ریاضیات در زنان حضور
وینیفرد و گرفت، ریاضی دکتری مدرک آمریکا در که زنی نخستین
١٨٨۶ سال در که بود (Winifred Edgerton Merrill) مریل اجرتن
جهانی جنگ تا بعداً، شد. کلمبیا دانشگاه از مدرک این اخذ به موفق
اولین و بود پیشگام زن ریاضیدانان تربیت در شیکاگو دانشگاه دوم،
شرکت (١٩٢٣ (در AMS نشست در مدعو سخنران عنوان به که زنی
تا بود. دانشگاه آن فارغ التحصیالن از (Pell Wheeler) ویلر پل کرد،
دانشگاه استادی به (Karen Uhlenbec) اولنبک کارن که ١٩٨٢ سال
میان در بود. نیافته دست رتبه ای چنان به زنی هیچ رسید، شیکاگو
دوروتی چون مشهوری نام های به او هم عصر و پیشرو ریاضیدانان
(جامعۀ MAA زن رئیس نخستین (Dorothy Bernstein) برنستاین
(انجمن AMS زن رئیس نخستین رابینسن جولیا و آمریکا)، ریاضی

برمی خوریم. امریکا) ریاضی

خود دکتری دورۀ ریاضیدان زنان دوم، جهانی جنگ از قبل
از پس ولی می گذراندند برجسته ای ریاضیدانان نظر تحت معموال را
همتراز دانشگاه هایی در خصوص به شغل یافتن تحصیل، از فراغت
کالج های در بیشتر و بود مشکل آنها برای تحصیلشان محل دانشگاه

می شدند. کار مشغول مختلط خصوصی کالج های یا دخترانه

به می گرفتند ریاضی دکتری که زنانی درصد جنگ، از پس
جنگ از قبل سطح به که بود ١٩٨٠ دهۀ در فقط و یافت کاهش شدت
کار نیروی به مختلف قاره های از زنانی اخیر، سال های در بازگشت.
با ریاضیدان زنان متحده ایاالت در امروز پیوسته اند. آمریکا در ریاضی
اندک اندک نژادی و اقتصادی، اجتماعی، لحاظ از متفاوت زمینه های
خطوط در و می آورند دست به ریاضی تحقیقات در شایسته ای جایگاه

می یابند. حضور تحقیقات این مقدم
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عــــدد زمـــان، فضـــا،
مینکوفسـکی) هـرمان زندگی آخـر (فصـل

مینکوفسـکی هــرمان

خالقیت اوج در که میرزاخانی، مریم مانند خّقی، دانشوران نبوده اند کم
آنها پربار فعالیت و بازدهی ادامۀ به بسیار امید که زمانی در و علمی
گالوا چون برجسته ای ریاضیدانان رفته اند. دنیا از نابهنگام داشته، وجود
در ریمان و سالگی، سی وسه  در رامانوجان سی سالگی، از قبل آبل و
آلمانی بزرگ ریاضیدان مینکوفسکی، هرمان درگذشته اند. سالگی چهل
در که آنهاست از یکی نیز بیستم، قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر در
جهان از چشم سالگی، چهل وچهار در شکوفایی اش، دورۀ بهترین میانۀ
و اعداد هندسۀ ابداع کنندۀ (١٨۶۴-١٩٠٩) مینکوفسکی فروبست.
ریاضیاتی، فیزیک اعداد، نظریۀ در مسائلی حل در هندسه این به کاربرندۀ
و شهرت اخیر نظریۀ در وی کارهای به خصوص بود. نسبیت نظریۀ و
خاص نسبیت نظریۀ که دریافت ١٩٠٧ سال در وی دارد. خاصی اهمیت
یک در بود کرده عرضه ١٩٠۵ سال در اینشتین آلبرت سابقش شاگرد که
بهتر ــــ یافت شهرت مینکوفسکی» «فضازمان به که ــــ چهاربعدی قالب
نیستند جداگانه ای چیزهای زمان و فضا قالب، این در است. درک قابل
می توان قالب این در و می آمیزند درهم  چهاربعدی فضاـ زمان یک در بلکه

داد. نمایش خوبی به را خاص نسبیت به مربوط لورنتس هندسۀ

ماه های آخرین از است تصویرهایی شامل می خوانید اینجا در که متنی
هوای و حال و او، غم انگیز مرگ مینکوفسکی، علمی فعالیت و زندگی
مراکز مهمترین از یکی زمان درآن که گوتینگن، در علمی شکوفای محیط
چهاردهم فصل متن، این اصل بود. جهان در فیزیک و ریاضیات پژوهش
ترجمۀ که است ١ کنستانس رید اثر هیلبرت ــ کورانت معروف کتاب از

می آید. اینجا در آن خالصه وار

1. Constance Reid, Hilbert-Courant, Springer-Verlag, New York (1986).
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هیلبـرت داویـد

و هیلبرت داوید دوستی شروع از قرن ربع یک ١٩٠٨ سال در
مینکوفسکی و بود ساله ۴۶ هیلبرت می گذشت. مینکوفسکی هرمان

ساله. ۴۴

تندرست فوق العاده زمان آن تا که هیلبرت سال، آن تابستان در
شدید افسردگی و عصبی حالت دچار ناگهان بود خوشبین و سرزنده و
روحی اختالل این نمی رسید نظر به یافت. ادامه مدتی حالت این و شد
می کردند گمان بلومنتال، مانند بعضی ها، باشد. خاصی اتفاق از ناشی
در هیلبرت ذهنی و جسمی توان فرسای فعالیت از ناشی بیماری این که
دانشوران ویژۀ عارضه ای را آن هم دیگر بعضی است؛ گذشته سال چند
دانشمند هر «تقریباً است: گفته کورانت ریچارد می دانستند. خّق
بوده عمیقی افسردگی های چنین معرض در شناخته ام تاکنون که بزرگی
چنین به هم دیگر بسیاری ولی آنهاست بارز نمونۀ کالین البته است.
نظرش به خّق، شخص زندگی از دوره هایی در شده اند. دچار حالتی
از واقعاً هم شاید ــــ است داده دست از را خّقه اش قوۀ که می رسد
به است». شوک آور بسیار او برای موضوع این و ــــ باشد داده دست
به گاهانه آ و کرد تحلیل هوشمندانه را خود بیماری هیلبرت حال، هر
در آسایشگاهی در استراحت ماه چند از پس پرداخت. خود درمان
دوباره پاییز در و بازیافت را خود سالمت ،(Harz) هارتس کوهساران

شد. حاضر کالس سر

نقاط از یکی در ١٩٠٨ تابستان در مینکوفسکی هیلبرت، خالف بر
مبحث در که را نتایجی از بعضی سپتامبر ماه در بود. خود خالقیت اوج
دانشمندان انجمن ساالنۀ نشست در بود آورده دست به الکترودینامیک
سخنرانی اش، عنوان کرد. عرضه شد، برگزار کلن در که آلمانی پزشکان و

بود. زمان» و «فضا

اینشتیـن آلبرت

«دیدگاه هایی کرد: سخن به آغاز مردد لحنی و آرام صدایی با او
فیزیک خاک در کنم، مطرح شما برای می خواهم که زمان و فضا دربارۀ
نگرش ها این آنجاست. در آنها استحکام منشأ و روییده اند تجربی
خود، خودی به زمان و خود، خودی به فضا آنها، پذیرش با و اساسی اند
که آنهاست وحدت از نوعی فقط و درمی آیند محو سایه هایی صورت به

داشت.» خواهد مستقلی واقعیت

«شرحی بود: گفته دانشجویانش به گوتینگن در بارها مینکوفسکی
نیست. شسته رفته ریاضی نظر از داده عمیقش نظریۀ از اینشتین که
من از مونیخ در را ریاضیات اینشتین چون بگویم را این می توانم من

آموخت.»

مکانیکی رویدادهای وقتی که داد نشان نسبیت نظریۀ در اینشتین
این می شوند، توصیف اندازه گیری میله های و ساعت ها از استفاده با
کار به آنجا در ابزارها که دارد بستگی آزمایشگاهی حرکت به توصیف
توصیف های مربوط کنندۀ که را ریاضی رابطه های و می شوند، گرفته

کرد. بیان واحدند فیزیکی رویداد یک از متفاوت

بزرگ «حرکت آنچه کلن، در مینکوفسکی سخنرانی در اکنون، و
ریاضی ایدۀ مینکوفسکی می شود. مطرح شده، نامیده هندسی سازی»
نظریۀ وارد دقیقه چند ظرف را فضاـ زمان دربارۀ خود زیبای و ساده
متفاوت توصیف های می توان آن وسیلۀ به که ایده ای می کند، نسبیت
ترتیب، این به داد. نمایش ریاضی طور به ساده خیلی را پدیده یک
به او می شود.» تبدیل چهاربعدی فیزیک از فصلی به سه بعدی «هندسۀ
فضا که گفتم صحبت آغاز در من چرا می دانید «حاال گفت: مخاطبانش
تنهایی، به جهان، یک فقط و می شوند تبدیل محو سایه هایی به زمان و

داشت. خواهد وجود

۴| | ٨۵ پیاپی شمارۀ | ١٣٩۶ تابستان



به عالقه اش که بود بورن ماکس سخنرانی، این در حاضران از یکی
مینکوفسکی بود. شده برانگیخته دوباره اینشتین جدید کارهای با نسبیت
به نیاز او برگردد. گوتینگن به او همکار عنوان به که خواست بورن از
بود. شخصی چنین بورن که داشت، اپتیک زمینۀ در مطلعی شخص
خودش جدید ایده های با که خواست سابقش شاگرد از نخست ولی
او دستاورد آخرین با بورن و شود، آشناتر زمینه این (مینکوفسکی)در

رفت. برسالو به الکترودینامیک در

ریاضیات زرادخانۀ تمام مینکوفسکی اثر در که دریافت جوان مرد
را خود دسامبر اول تا او ولی است. شده چیده مرتب طور به نسبیت

ندید. آماده گوتینگن به بازگشت برای

می دیدم را مینکوفسکی روز، هر هفته، چند طی بازگشت، از «پس
و علمی، هیجان از سرشار بود، خوبی دوران می کردم. صحبت او با و
دوستی یک آغاز یعنی شخصی امر یک برای پرباری دوران همچنین
با بتوان را واقعی» «دوستی اصطالح که جایی تا البته ما، بین واقعی

برد.» کار به ما تجربۀ و سن اختالف به توجه

به رسید، پایان به نسبیت مسائل دربارۀ آنها بحث آنکه از پس
را اعداد نظریۀ هیلبرت، مانند مینکوفسکی، پرداختند. اعداد نظریۀ
علم هم که آفریده ای می دانست، آدمی روح و ذهن آفریدۀ عالی ترین

هنر. برترین هم و است

را اعداد نظریۀ مینکوفسکی که وقتی درست زمان، همین در اتفاقاً
بیماری از رهایی از پس هیلبرت بود، کرده ترک الکترودینامیک مقصد به
شده گرفتار اعداد کالسیک نظریۀ در مشهوری مسئلۀ دام در تابستانی،
جز که انگلیسی ریاضیدان یک وارینگ، ادموند ،١٧٧٠ سال در بود.
ــــ اثبات بدون ظاهراً ــــ ادعایی ندارد، شهرتی مسئله همین خاطر به
صورت به می توان را معمولی صحیح عدد هر اینکه بر مبنی کرد مطرح
ــــ ... چهارم، توان نوزده مکعب، عدد نُه مربع، عدد چهار مجموع
نمایش ــــ nام توان هر ازای به عدد متناهی تعدادی کلی طور به و
بود شده ثابت دیگر، قضیه ای با ارتباط در زمان، همان در تقریباً داد.
قابل مربع عدد چهار مجموع صورت به واقع در صحیح عدد هر که
ثابت مربع اعداد مورد در وارینگ حدس اینکه از ولی است. نمایش
درست هم توان ها سایر مورد در حدس که گرفت نتیجه نمی شد بود، شده
تعدادی مجموع صورت به عدد هر که گرفت نتیجه نمی شد حتی و است،
برای الزم عدد است. نمایش قابل غیره و چهارم، توان مکعب، متناهی
قرار که عددی اندازۀ افزایش با بود ممکن ٢ از بزرگتر توان های تمام
١٧٧٠ سال از یابد. افزایش نامشخص طور به شود داده نمایش است
ولی بود. آمده دست به وارینگ حکم اثبات جهت در اندکی پیشرفت
کاربرد امکان خاطر به مسئله این به ریاضیدان ها عالقۀ اواخر، همان در
جمله، از بود. یافته افزایش آن، حل برای تحلیلی روش های بعضی
ریاضیدان هایی همۀ مانند ولی کرده زمینه این در تحقیقاتی هورویتس

از مدتی از پس بودند، کوشیده وارینگ حکم اثبات برای گذشته در که
را هیلبرت عالقۀ هورویتس تحقیقات ولی بود. کشیده دست کار ادامۀ
کار هورویتس که کرد شروع جایی همان از او برانگیخت. مسئله این به
نوعی همان از اتحادی کار، شروع در حتی و بود کرده ختم آنجا به را
دقیقاً ،١٩٠٨ سال پایان در برد. کار به بود داده تشکیل هورویتس که
هیلبرت کرد، مطرح را خود حدس وارینگ آنکه از پس سال ١٣٨
«وجودی» معمول، طبق هیلبرت، اثبات نمود. ارائه آن برای اثباتی
برای الزم nام توان های تعداد عمال آنکه بدون یعنی «ساختنی»، نه بود
علی االصول، کم دست که کرد عرضه روشی کند، تعیین را مطلوب نمایش
به اثبات این می ساخت. میسر را مورد هر در الزم تعداد از براوردی
آن دربارۀ اعداد، نظریۀ روسی متخصص خینچین، نبود. ساده هیچ وجه
بر مبتنی و مغلق بسیار صوری جنبۀ از تنها نه اثبات «این است: گفته
الزم شفافیت نیز مفهومی لحاظ از بلکه بود پیچیده تحلیلی نظریه های
وارینگ، مسئلۀ حل در قبلی ناکامی های به توجه با ولی نداشت.» را

می رفت. شمار به چشمگیر دستاورد یک اثبات این

دیگری اثبات لیتلوودو جان و او وقتی بعدها، هاردی هرلد گادفری
«هرچه گفت چنین هیلبرت] اثبات [دربارۀ کردند، ارائه قضیه این از
بگویم تاریخی مسئلۀ این حل به نسبت خود تحسین احساس دربارۀ
قطعاً شده تعیین برایش که محدوده ای در برهان این نیست. مبالغه

است.» اعداد نوین نظریۀ عطف نقاط از یکی است... موفقیت آمیز

آن به و بود خوشحال موفقیتش از فوق العاده هم هیلبرت خود
هورویتس چون بلندمرتبه ای استاد با «هیلبرت بلومنتال: گفتۀ به می بالید.
که درجایی ــــ بود گرفته او خود از که سالحی با و کرده زورآزمایی
هیلبرت بود.» شده پیروز ــــ نمی دید موفقیت برای امکانی هورویتس
اطالع به بعدی نامۀ در را نتیجه اش که بود این فکر به خوشحالی با
هورویتس با باره این در آنکه از پیش ولی برساند. قدیمی اش دوست
و مینکوفسکی به را وارینگ قضیۀ از خود اثبات بایستی کند، صحبت
کادمیک آ سال در سمینار نشست اولین در مشترکشان، سمینار اعضای

می کرد. عرضه جدید،

روز ولی بود رفته گوتینگن از کریسمس تعطیالت در مینکوفسکی
استاد چهار پنج شنبه، بعد، روز برگشت. آنجا به ژانویه ششم چهارشنبه
ساعت سر درست را، خود هفتگی معمول پیاده روی گوتینگن ریاضی
درختان، بی برگی و تپه ها زمستانی منظرۀ علی رغم کردند. آغاز سه،
سرد هوای در شادمانه سروصدای و خنده ها بود. دلپذیری گشت وگذار
نتایج آخرین از خاصی» زندگی سر «با مینکوفسکی می افکند. طنین
اثباتی اینکه اعالم با هم هیلبرت گفت. سخن الکترودینامیک در خود
را همه کرد، خواهد عرضه سمینار آینده جلسۀ در وارینگ قضیۀ از

کرد. شگفت زده

ایراد معمول برنامۀ طبق سخنرانی یک مینکوفسکی جمعه، روز

۵ ١٣٩۶ تابستان | ٨۵ پیاپی شمارۀ | |



یکشنبه، شامگاه نمود. برگزار دکتری امتحان یک آن، از بعد و کرد
شب، آن شد. آپاندیسیت حاد حملۀ دچار ناگهان شام، صرف از پس
بدن از شده پاره آپاندیس کردن خارج دشوار عمل که شد گرفته تصمیم
خودش شد. بدتر مینکوفسکی حال دوشنبه، روز در شود. انجام او
به بیمارستان، تخت روی دارد. نومید کننده ای وضع که بود گاه آ کامال
سعی و پرداخت نوشته هایش آخرین از بعضی چاپی نمونه های مطالعۀ

درآورد. مناسبی صورت به را کار ناتمام بخش کرد

به سرنوشتش از را خود تأسف «او آورد: یاد به بعداً هیلبرت
به ولی دهد؛ انجام می توانست زیادی کارهای هنوز چون آورد، زبان
در کارهایش آخرین چاپی نمونه های است خوب که رسید نتیجه این
فهمیده بهتر و خوانده آسانتر که کند تصحیح چنان را الکترودینامیک
با مخالفت مرگش از پس ترتیب، این به شاید که می گفت او شود.»
تخت روی «حتی هیلبرت، گفتۀ به شود. رفع آسانتر او جدید ایده های
سمینار آیندۀ جلسۀ در که بود این او دغدغۀ مرگ، بستر در بیمارستان،
او می کنم، صحبت وارینگ مسئلۀ برای خودم راه حل دربارۀ من که

یابد.» حضور توانست نخواهد

خانواده اش از مینکوفسکی ،١٩٠٩ ژانویۀ دوازدهم سه شنبه، روز ظهر
محض به هیلبرت بیایند. دیدارش به دوباره که خواست هیلبرت از و
رسید، آنجا به وقتی ولی کرد حرکت بیمارستان سمت به پیام دریافت
سالگی پنج و چهل به هنوز زمان این در بود. مرده مینکوفسکی
کارِ مسرت بخش ترین میانۀ در زندگی، شور از «سرشار و بود نرسیده

بود. علمی اش» خالقیت اوج در و پژوهشی اش،

چنین که نوشت هورویتس به نامه ای هیلبرت روز، آن ظهر از بعد
هستید کسی تنها شما حاال ... من قدیمی «دوست می شد: شروع

دربارۀ و بنویسد هورویتس به نامه ای می خواست قبال او .«... که
حل برای Nachrichten نشریۀ در او زیبای کار از که خوبی» «ایدۀ
نامۀ این آن، جای «به نوشت: ولی بود آورده دست به وارینگ مسئلۀ
دو هر بخواهد گویی چنانکه سپس، می کنید». دریافت را غمگنانه
در بسپارند، خاطر به خوب را ماوقع نامه) خوانندۀ و (نویسنده طرف
داده رخ مینکوفسکی برای هفته طول در که را وقایعی نامه پی نوشت 
شادمانه پیاده روی چهارشنبه، در برلین سفر از بازگشت کرد: تکرار بود
حملۀ جمعه، در دکتری امتحان و سخنرانی پنجشنبه، ظهر از بعد در
با «پزشکان شب. یکشنبه در جراحی عمل یکشنبه، در آپاندیسیت.

بودند.» حلقه زده بسترش دور اشکبار چشمان

دانشجویان از یکی رسید. دانشجویان اطالع به خبر چهارشنبه، صبح
خبر هیلبرت که بودم کالس در «من است: آورده یاد به هیلبرت سابق
که شامخی موقعیت خاطر به کرد. گریه و داد، ما به را مینکوفسکی مرگ
دانشجویان، و او بین زیاد فاصلۀ و داشت دوران آن در دانشگاه استاد
مینکوفسکی.» مرگ قضیۀ تا بود تکان دهنده تر ما برای هیلبرت گریۀ

نشد، انجام ریاضی استادان معمول پیاده روی پنج شنبه، ظهر از بعد
سه. ساعت سر درست پرداختند، مینکوفسکی پیکر تشییع به آنها و
به شکسته هم در و پریشان، مبهوت، مردانی قوی، ریاضیدانان این
چشمان و کند، صحبت راحتی به نمی توانست کالین می رسیدند. نظر

بود. شده سرخ گریه از رونگه و هیلبرت

نمونه های بر مینکوفسکی تیزبین چشمان «که ــــ وارینگ مسئلۀ حل
انتشار مینکوفسکی مرگ از بعد کوتاهی مدت ــــ بود» نیفتاده آنها چاپی
■ مینکوفسکی». هرمان یاد «به نویسنده: از عبارت این با یافت،
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پژوهش ارزیابی دربارۀ سانفرانسیسکو بیانیۀ

پژوهشگاه ها در پژوهشگران ارتقای یا استخدام و پژوهانه اعطای قبیل از اموری دربارۀ تصمیم گیری
در معیارها این از متعددی انواع دارد. پژوهشی دستاورد ارزیابی برای معیارهایی به نیاز دانشگاه ها و
مناقشه هایی و بحث ها همواره و دارد معایبی و محاسن یک، هر که است معمول پژوهشی و علمی مراکز
موضوع این اهمیت خاطر به نیز، اخبار نشریۀ است. جریان در علمی محافل و مجالت در آنها دربارۀ
دهد. انعکاس نظرهاست مهمترین حاوی که را بحث ها این از گوشه هایی می کوشد پژوهشی، محیط در

است. (Journal Impact Factor) مجلـه تأثیـر ضـریب ارزیـابی، مشهـور شاخص هـای از یکـی
مقاالت به سال آن در استنادها تعداد از است عبارت معین سال یک در خاص مجلۀ هر تأثیر ضریب
این سال. دو آن مقاالت کل تعداد بر تقسیم معین، سال از قبل سال دو طی خاص مجلۀ آن در انتشاریافته
پژوهشی، و علمی مراکز از بسیاری در می آورند. شمار به مجله اهمیت و اعتبار از معیاری را شاخص
ضریب با مجله ای در که مقاله ای برای یعنی می دهند دخالت مقاالت ارزیابی در را مجله تأثیر ضریب

می شوند. قائل بیشتری ارزش یافته، انتشار بیشتر تأثیرِ
به پژوهش ها، کیفیت ارزیابی در مجله تأثیر ضریب از استفاده یعنی امر، همین حاضر بیانیۀ در
و ناشران از گروهی گردهمایی حاصل شده، گفته متن در چنانکه مطلب، این است. شده کشیده چالش
تأییدکنندگان تعداد است. ٢٠١٢ سال در زیست شناسی همایش یک جنب در علمی مجالت سردبیران
به ٢٠١٧ دسامبر تا که بوده علمی مؤسسۀ ٧۵ و دانشور ١۵۵ ،٢٠١٣ مه ماه تا بیانیه امضاکنندگان و

است. رسیده علمی مؤسسۀ ٨٧٢ و دانشور ١٢٨٠٠ از بیش
تشکر با بیانیه، ترجمۀ رو این از است. مطرح نیز ایران پژوهشی محیط در بیانیه این بحث موضوع
کرده اند، پیشنهاد اخبار در را آن انتشار که فیزیک پژوهشکدۀ رئیس شیخ جباری محمدمهدی دکتر از

می آید. اینجا در

مؤسسات مالی، حامیان توسط علمی پژوهش بروندادِ ارزیابی نحوۀ
بهسازی و اصالح به مبرمی نیاز ذیربط افراد و نهادها سایر و کادمیک، آ

دارد.

مجالت ناشران و سردبیران از جمعی موضوع، این بررسی برای
انجمن ساالنۀ نشست جوار در جلسه ای ٢٠١٢ دسامبر ١۶ روز در علمی

ایالت سانفرانسیسکو، شهر در (ASCB) آمریکا سلولی زیست شناسی
تصویب را توصیه ها از مجموعه ای گروه، این دادند. تشکیل کالیفرنیا،
شناخته پژوهش ارزیابی دربارۀ سانفرانسیسکو بیانیۀ نام به که کرد
می کنیم دعوت علمی رشته های همۀ در عالقه مند همکاران از ما می شود.
دارند. اعالم آن از را حمایتشان بیانیه، این زیر در خود نام  گذاشتن با که
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مقاله های از متنوع  اند، و زیاد بسیار علمی پژوهش بروندادهای
ونرم افزارهای شیمیایی، معرف های داده ها، دانش، حاوی که پژوهشی
فرهیخته. و تعلیم دیده بغایت جوانِ دانشوران و معنوی مالکیت تا جدیدند
و می کنند، استخدام را دانشوران که مؤسساتی پژوهش، مالی حامیان
بروندادهای تأثیر و کیفیت که دارند نیاز و تمایل همگی دانشوران، خود
دقت به بروندادها این است الزم بنابراین، کنند. ارزیابی را علمی

شوند. ارزیابی خردمندانه ای نحو به و سنجیده

و سنجش برای اصلی پارامتر عنوان به غالباً مجله تأثیر ضریب
ضریب می رود. کار به مؤسسات و اشخاص علمی محصوالت مقایسۀ
برای ابتدا در می کند، محاسبه رویترز تامسن مؤسسۀ که طور آن تأثیر،
شوند، مشترک آن براساس را مجله ها تا شد ابداع کتابخانه ها به کمک
مقاله. یک در ارائه شده پژوهش علمی کیفیت برای باشد مالکی اینکه نه
یک در استنادها توزیع الف) دارد: مستند کامال نقص چند ضریب این
تأثیر ضریب ویژگی های ب) [3-1]؛ است (skewed) چاوله بغایت مجله
این می کند؛ فرق دیگر رشتۀ به رشته ای از و است رشته به وابسته مجله،
مقاله های از مقاله هاست، از متفاوتی بسیار انواع از برگرفته ضریب،
پ) ,1]؛ 4] معرفی و نقد و مروری مقاالت تا اول دست پژوهشی
دستکاری مجله، یک سردبیری سیاست به بنا است ممکن تأثیر ضریب
نه مجالت، تأثیر ضریب محاسبۀ در به کاررفته داده های ب) و شود،

دارند. قرار عموم دسترس در نه و شفاف اند

برونداد کیفیت ارزیابی در روش ها بهبود برای توصیه چند اینجا در
مقاله های از غیر به محصوالتی اهمیت آینده، در می کنیم. عرضه پژوهش
اما یافت. خواهد افزایش پژوهش ها تأثیر میزان ارزیابی در پژوهشی
همچنان (peer-reviewed) همتایان توسط داوری شده پژوهشی مقالۀ
توصیه های بنابراین، بود. خواهد ارزیابی ها در پژوهشی اصلی محصول
مجله های در که پژوهشی مقاله های بر بود خواهد متمرکز عمدتاً ما
می یابند انتشار (peer-reviewed journals) همتایان توسط داوری شده
محصوالت تا داد گسترش می توان را توصیه ها این کاربرد دامنۀ ولی
توصیه ها این مخاطبان دربربگیرند. نیز را داده، پایگاه های قبیل از دیگر،
مؤسسات می کنند، پژوهش از مالی حمایت که نهادهایی از عبارت اند
اعالم و محاسبه را ١ سنجه ها که سازمان هایی مجله ها، دانشگاهی،

پژوهشگران. تک تک و می کنند،

دارد: وجود توصیه ها این در اساسی مضمون و نکته چند

تأثیر ضریب قبیل از مجله، بر مبتنی سنجه های گذاشتن کنار لزوم ــ
استخدام، پژوهانه، و هزینه تخصیص به مربوط بررسی های در مجله،

ارتقا. و

براساس نه آن، کیفیت و ارزش برمبنای پژوهش هر ارزیابی لزوم ــ
و است؛ یافته انتشار آن در پژوهش که مجله ای

می روند. کار به ارزیابی برای که شاخص هایی metrics؛ .١

می کند فراهم (آنالین) برخط نشر که امکاناتی از بهره برداری ضرورت ــ
شکل ها، کلمات، تعداد دربارۀ غیرضروری محدودیت های حذف (مانند
و اهمیت جدیدِ نشانگرهای کارگیریِ به و مقاله ها، در ارجاعات و

تأثیر).

ناشران، کادمیک، آ مؤسسات حامی، نهادهای از بسیار که گاهیم آ
استقبال پژوهش ارزیابی شیوه های اصالح از هم  اکنون پژوهشگران و
پیچیده تر روش های سمت به حرکت اقداماتی، و گرایش  چنین می کنند.
اکنون که روش هایی می بخشد، سرعت را پژوهش ارزیابی در پرمعناتر و
دنیای اساسی اجزای همۀ پذیرش مورد و گیرند قرار مبنا می توانند

شوند. واقع تحقیقات

از ، پژوهش ارزیابی دربارۀ سانفرانسیسکو بیانیۀ امضاکنندگان
می کنند: حمایت ارزیابی در زیر اصول پذیرش

کلی توصیه های

عنوان به مجله، تأثیر ضریب مانند مجله، بر مبتنی سنجه های از .١
ارزیابی فرد، یک پژوهشی مقاله های کیفیت برای جایگزین معیاری
یا ارتقا، استخدام، دربارۀ تصمیم گیری یا دانشور، یک دستاوردهای

نکنید. استفاده پژوهانه اعطای

مالی حامیان برای

کار به پژوهانه متقاضیان علمی بازدهی ارزیابی برای که را معیارهایی .٢
تازه کار محققان به خصوص به و کنید مشخص صراحت به می برید
از مهم تر بسیار مقاله یک علمی محتوای که کنید کید تأ روشنی به
در مقاله که است مجله ای هویت یا آن انتشار به مربوط سنجه های

است. یافته انتشار آن

(ازجمله، پژوهشی محصوالت همۀ تأثیر و ارزش پژوهش، ارزیابی در .٣
درنظر پژوهشی انتشارات بر عالوه را نرم افزارها) و داده پایگاه های
کیفی نشانگرهای جمله، از معیارها از متعددی انواع و بگیرید
به را عملی، اجرای و سیاستگذاری بر تأثیر مانند پژوهش، تأثیر

آورید. حساب

کادمیک آ مؤسسات برای

ارتقای و دائمی یا موقت استخدام دربارۀ تصمیم گیری معیارهای .۴
محققان به خصوص به و کنید مشخص صراحت به را دانشوران
بسیار مقاله یک علمی محتوای که کنید کید تأ روشنی به تازه کار
که است مجله ای هویت یا آن انتشار به مربوط سنجه های از مهمتر

است. یافته انتشار آن در مقاله

(از پژوهشی محصوالت همۀ تأثیر و ارزش پژوهش، ارزیابی در .۵
درنظر پژوهشی انتشارات بر عالوه را نرم افزارها) و داده پایگاه جمله،
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تأثیر کیفی نشانگرهای جمله، از معیارها از متعددی انواع و بگیرید
حساب به را عملی، اجرای و سیاستگذاری بر تأثیر مانند پژوهش،

آورید.

ناشران برای

تبلیغاتی ابزار یک عنوان به مجله» تأثیر «ضریب از کمتر چه هر .۶
را آن یا نکنید تبلیغ را ضریب این که است آن ایده آل کنید. استفاده
۵ساله، تأثیر ضریب (مانند مجله بر مبتنی سنجه های دیگر با همراه
تا برید کار به غیره) و h-index ،[9] SCImago ،[8] Eigenfactor

آید. دست به مجله با ارتباط در وضعیت از وسیع تری چشم انداز

جریان تا کنید فراهم را مقاله سطح در سنجه های از متعددی انواع .٧
مجله ای، سنجه های جای به مقاله علمی محتوای براساس ارزیابی

شود. تقویت

خاص سهم دربارۀ اطالعات مسئوالنۀ ارائۀ به را مقاالت نویسندگان .٨
کنید. ترغیب مقاله هر در نویسنده هر

محدودیت های همۀ اشتراک، بر مبتنی یا باشد دسترس ـ آزاد مجله خواه .٩
رفع پژهشی مقاله های در ارجاعات فهرست های از را مجدد استفادۀ

تحت را آنها و کنید

Creative Commons Public Domain Dedication

دهید. قرار دسترس در

یا کنید رفع پژوهشی مقاالت در را ارجاعات تعداد محدودیت های .١٠
گروه به امتیازدادن و مروری، مقاالت به ارجاع امکان تا کنید کمتر

شود. بیشتر کرده اند، گزارش اول بار را یافته ای که گروه هایی یا

می کنند اعالم و محاسبه را سنجه ها که سازمان هایی برای

برای به کاررفته روش های و داده ها کنید: عمل شفاف و آشکار .١١
دهید. قرار عموم دسترس در را سنجه ها همۀ محاسبۀ

راامکان پذیر نامقید مجددِ استفادۀ که کنید فراهم مجوزی تحت را داده ها .١٢
را داده ها به محاسباتی دسترسی است، ممکن که جا هر و سازد،

کنید. میسر

نخواهد تحمل سنجه ها نامناسب دستکاری که باشید داشته توجه .١٣
برای که معیارهایی و نامناسب» «دستکاری فرایند و مفهوم شد؛

شود. مشخص صراحت به باید می شود به کارگرفته آن با مقابله

مقاالت انواع تفاوت آنها، مقادیر مقایسۀ و سنجه ها از استفاده هنگام .١۴
معرفی) و نقد یا مروری مقاالت با پژوهشی مقاالت تفاوت مثال)

بگیرید. نظر در را

پژوهشگران برای

پژوهانه، اعطای دربارۀ است قرار که هستید کمیته ای عضو وقتی .١۵
براساس را ارزیابی ها بگیرد، تصمیم ارتقا یا دائمی، یا موقت استخدام

انتشار. سنجه های برمبنای نه دهید انجام کارها علمی محتوای

بار اولین برای را مشاهدات که اصلی نوشتۀ به می کند، اقتضا هرجا .١۶
داده کسی به امتیاز تا مروری، مقاالت به نه کنید استناد داده گزارش

است. آن شایستۀ که شود

اظهارنظرهای دربارۀ را مقاله ای نشانگرهای و سنجه ها از انواعی .١٧
از شواهدی عنوان به را آنها و بگیرید کار به تأییدکننده شخصی/
حساب به پژوهشی محصوالت سایر و انتشاریافته مقاله های تأثیر

.[11] آورید

تأثیر ضریب به نامناسبی طرز به که را پژوهش ارزیابی در شیوه هایی .١٨
به معطوف که را شیوه بهترین و بکشید چالش به دارند اتکا مجله
ترویج و بیاموزید است خاص پژوهشی محصول هر تأثیر و ارزش

کنید.
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همایش از گزارشی

سال صــد از پس متمتیکا پرینکیپیا
سال هشت از پس

مـوسـویـــان نصـراله سید
تحلیلـــی فلسفـــۀ پـژوهشکـــدۀ

پیشــــگفتـار
در بودم، بازگشته ایران به آنکه از پس ماهی چند ،٢٠١٠ سال در
مک مستر دانشگاه در سال» صد از پس متمتیکا «پرینکیپیا همایش
و حکمت پژوهشی مؤسسۀ کردم. شرکت (McMaster University)

از گزارشی که خواست من از زمان، آن در من کار محل ایران، فلسفۀ
تنبلی نمایم. استفاده مؤسسه مالی کمک از بتوانم تا کنم تهیه سفر این
گزارش صفحه ۴ من تا بکشد طول فصل ۴ که شد باعث من مفرط
«چنان و کرد، تغییر مؤسسه مدیریت شد، آماده گزارش وقتی بنویسم.

دانی.» و افتد که

این در شده مطرح موضوعات که دادند اطالع من به بعد، کمی
این ندارند. قرار مؤسسه پژوهشی اولویت های میان در دیگر همایش
گیج کننده. هم و بود مأیوس کننده هم رسیده، ایران به تازه من برای پاسخ،
من با مؤسسه وقت پژوهشی معاون که بود نگذشته سال یک هنوز
مجله ای در علمی مقالۀ یک انتشار که داد توضیح برایم و گرفت تماس
نیست. کافی من پژوهشی تعهدات کردن برآورده برای بین المللی
مسئله این و فالن مقاله این و است چنان مجله این که دادم توضیح
کار صفحه ١۵٠ تا ١٢٠ بین سال در باید «شما داد: پاسخ بهمان.

است.» صفحه ٣۵ مقاله این کنید، «تولید» پژوهشی

از مؤسسه مدیران منظور من شاید که افتادم خیال این به کم کم

گذشت با نمی کنم. درک را پژوهشی» «کار و پژوهشی» «اولویت های
کنار را گزارش این گرفت. قوت ذهنم در باطل» «خیال این زمان

گذشت. آنچه گذشت و گذاشتم

یادداشت هایم میان در را آن اتفاق، سر از پیش، چندی وقتی باری،
بعضی برای خواندنش هنوز شاید کردم خیال خواندم، دوباره و کردم پیدا

باشد. جذاب

مقدمه 

محتوای از ناقص و گزینشی، محدود، بسیار گزارشی می آید زیر در آنچه
Principia Mathe-) متمتیکا «پرینکیپیا همایش سخنرانی های بعضی
PM@100:LOGIC FROM 1910 TO) سال» صد از پس (matica
در ٢٠١٠ سال می ماه ٢۴ تا ٢١ روزهای در همایش این است. (1927
بدون بگذریم. که همایش شکل و حواشی از شد. برگزار کانادا همیلتن
خواهد آن بر اینجا در من سعی بکاهم، آنها اهمیت از چیزی بخواهم آنکه
فراهم در دهم. توضیح اختصار به را همایش اصلی محورهای که بود
حافظه ام و شخصی، یادداشت های مقاالت، چکیدۀ به گزارش این آوردن
موضوعات دسته بندی که است ضروری نیز نکته این ذکر کرده ام. تکیه
بیشتر، اطالعات و مقاالت چکیدۀ برای است. من از می آید که شکلی به

.http://pm100.mcmaster.ca به کنید نگاه لطفاً
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تأثیر و اهمیت متمتیکا: پرینکیپیا

نورث آلفرد معروف اثر متمتیکا پرینکیپیا کتاب تأثیر و اهمیت باب در
یان می شود. و است شده گفته فراوان سخن راسل، برتراند و وایتهد
در کتاب این ماجرای از مفصل شرحی (Jan Wolenski) ولنسکی
ارتباط در لهستانی منطق  دانان فعالیت های او، باور به گفت. لهستان
(١) است: بررسی قابل راستا چهار در حداقل راسل و وایتهد کار با
theory) طبقات نظریۀ ساده سازی (٢) راسل، پارادوکس حل و بررسی
مقوالت نظریۀ (۴) و متمتیکا، پرینکیپیا نقد (٣) ،(٢) (of types
theory of syntactic categories and lev-) .(els زبان سطوح و نحوی
بیشتری اهمیت زمان آن علم، تاریخ منظر از نکات، این of language
،(Chwistek) چویستک ،(Tarski) تارسکی آوریم یاد به که می کند پیدا
کرده اند. فعالیت سنت همین در سه (Les‘niewski)هر لشنیوسکی و
اهمیت زمینۀ در جالبی نکات هم (Alasdair Urquhart) ارکهارت الزدر
نکتۀ دو به میان آن از دهید اجازه کرد. مطرح متمتیکا پرینکیپیا تاریخی
رابطۀ اول، کنم: اشاره گرفته اند قرار منطق دانان توجه مورد کمتر که کلی
ریاضیات در معاصر مهم کارهای از بسیاری و متمتیکا پرینکیپیا بین
مثال، طور به دارد. بیشتری بررسی و مطالعه به نیاز همچنان منطق و
است (کافی است روشن گودل بر متمتیکا پرینکیپیا تاثیر چند هر
صوری نحو به گزاره های باب در » ١٩٣١اش مشهور مقالۀ عنوان به

مربوط» نظام های و متمتیکا پرینکیپیا تصمیم ناپذیر

On formally undecidable propositions of principia
mathematica and related systems

(Herbrand) هربراند بر متمتیکا پرینکیپیا تأثیر از اما کنیم)، توجه
شرودر جبری حساب تأثیر به همین طور است. شده گفته کمتر
توجه کمتر متمتیکا پرینکیپیا بر (Schröder’s Algebraic Calculus)
منطق اصلی حوزه های در راسل طبقات نظریۀ اینکه دوم، است. شده
نتیجه این به را ما نباید است نگرفته قرار استقبال مورد چندان
کارهایی اینجا (در است مرده حاضر حال در نظریه این که برساند
ریاضی منطق جدید مبانی در (١٩٣٧) کواین طبقات نظریۀ مانند
منطق نظام  های یا (New Foundations for Mathematical Logic)
عنوان به را مشابه) نظام های (یا راسل طبقات نظریۀ بر مبتنی معنایی
شد، متذکر ارکهارت چنانکه می گیرم). نظر در حاشیه ای فعالیت های
خویش حیات به کامپیوتر برنامه نویسی زبان های حوزۀ در طبقات نظریۀ
گفت چنین و داد تعمیم اندکی را سخن این بتوان شاید است. داده ادامه
پیدا مستقلی حیات نیز محاسباتی» «زبان شناسی در طبقات نظریۀ که
می توان طبقات نظریۀ باب در متاخر کارهای دیگر از است. کرده
برایس سخنرانی کرد. اشاره آن صورت بندی برای جدید روش های به
مسئله همین به طبقات» «ابهام عنوان تحت (Brice Halimi) هلیمی
بین دهد نشان آنکه اول می کرد: دنبال را هدف دو او می شد. مربوط
پارادوکس ها زمینۀ و ظرف در آنچنانکه (type) نوع یا طبقه مفهوم
منطقی اصلی الگوهای معنای در نوع یا طبقه مفهوم و می رود کار به

صورت بندی پروژۀ اینکه دوم و دارد وجود تمایز (logical prototypes)
بین آشتی راه ،(λ-calculus) الندا حساب از استفاده با منطقی طبقات

می گشاید. را مدرن کاربرد در طبقات نظریۀ و راسل طبقات نظریۀ

دوم تا اول ویرایش از منطق گرایی : متمتیکا پرینکیپیا

١٩١٣ تا ١٩١٠ سال از متمتیکا پرینکیپیا نخست ویرایش طبع
منطق گرایی از دفاعی مثابۀ به متمتیکا پرینکیپیا انجامید. طول به
منطق گرایی در متفاوت تز دو حداقل شد. نگاشته (logicism)
صادق گزاره های تمام آنکه اول داد: تمیز یکدیگر از مي باید را
شکلی به (یا هستند منطقی صادق گزاره های به ترجمه قابل ریاضیات
و است)؛ منطق زبان به ترجمه قابل ریاضیات زبان تمام دبگر،
منطقی براهین به تحویل قابل ریاضیات براهین تمام اینکه دوم
حساب پایه ای قوانین در فرگه وایتهد، و راسل از پیش هستند.
بود. کرده دفاع منطق گرایی از (Grundgesetze der Arithmetik)

تفاوت ها ًاین دقیقا اینکه متفاوت اند، راسل و فرگه منطق گرایی گرچه
نشان آنکه از پس فرگه، پروژۀ است. بحث برانگیز موضوعی کدام اند
ماند متوقف مي انجامد، تناقض به پایه اش قوانین از یکی شد داده
تحت تأثیر که متاخر نوـ منطق گرایانۀ رهیافت های به اینجا در (دوباره،
جورج و (Charles Parsons) پارسونز چارلز چون افرادی نکته بینی
هیل، باب رایت، کریسپین توسط سو یک از ،(George Boolos)بولس
سایرین و لینسکی، برنارد و زالتا ادوارد توسط دیگر سوی از و دیگران و
فهم راسل منطق درک در مهم مسئله ای ندارم). نظری شده اند داده بسط
١٩٢۵ سال در متمتیکا پرینکیپیا دوم ویرایش بر او که است مقدمه ای
راسل پارادوکس یافتن از پس راسل رایج، تفسیر بر بنا است. نگاشته
(Simple Theory of Types) طبقات سادۀ نظریۀ ابتدا ١٩٠٢ سال در
seman-) معنایی پارادوکس های ظهور از پس بعد، و داد بسط را
Ramified Theory of) طبقات شاخه ای نظریۀ به ،(tic paradoxes
به را او آورد، بوجود اخیر نظریۀ که مختلفی مسائل آورد. روی (Types
(Axiom of Reducibility) تحویل پذیری موضوع اصل کردن اضافه
بی اثر را طبقات شاخه ای نظریۀ کل خود نوبۀ به اصل این و داد سوق
راسل پارادوکس ظهور زمانی ترتیب با فوق تفسیر چند هر کرد.
طبقات شاخه ای و ساده نظریۀ دو بسط و معنایی پارادوکس های و
را آن از بخشي كه لینسکی، برنارد تحقیقات بر بنا اما دارد، همخوانی
دقت به را راسل فکری تطور منطقی ترتیب داد، ارائه كنفرانس اين در
تحویل پذیری موضوع اصل بدیل، تفسیر این بر بنا کند. نمی منعکس
دست نوشته های انتشار و تصحیح است. بوده راسل توجه مورد ابتدا از
دوم، و اول ویرایش بین متمتیکا پرینکیپیا باب در راسل نشدۀ منتشر
را همکارانش و لینسکی برنارد که است گسترده ای تحقیقاتی برنامۀ
امید او، گزارش بر بنا است. کرده مشغول خود به سال چندین برای
راسل منطقی نظام فهمیده شدن بهتر به هم دست نوشته ها این تا مي رود
راسل و وایتهد خطای فهم باب در را تازه ای افق های هم کنند، کمک
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که اکنون بگشایند. متمتیکا پرینکیپیا دوم ویرایش Bی پیوست در
قابل زیر کتاب در نیز پژوهش ها آن نتیجۀ می شود، منتشر گزارش این

است: دسترسی

Bernard Linsky, The Evolution of Principia Mathematica:
Bertrand Russell’s Manuscripts and Notes for the Second
Edition, Cambridge: Cambridge University press, 2011.

است. آن هدف منطق گرایی، برنامۀ باب در دیگری مهم مسئلۀ
گزاره های وقت آن باشد موفق منطق گرایی اگر که است این شایع نظر
خواهند بهره مند معرفت شناختی ای ویژگی های همان از ریاضی صادق
ضروری، پیشینی، مثال بهره مندند، منطقی صادق گزاره های که بود
مارتین و (Andrew Irvine) ایرواین اندرو بود. خواهند یقینی و
هدف دو که کرده اند استدالل مقابل، در ،(Martin Godwyn) گدوین
ریاضی اکتشافات تسهیل یکی منطق گرایی، از راسل و وایتهد اصلی
مایوـ ویلسون کانر است. بوده ریاضی تبیین های بهبود دیگری و
نمی خواست راسل که است موافق نظر این با (ConorMayo-Wilson)
پیشینی، ریاضی گزاره های که برسد نتیجه این به منطق گرایی اش با
این بر راسل که می کند استدالل او این، وجود با یقینی اند. و ضروری،
از را ریاضی معلوم گزاره های قطعیت منطق گرایی توفیق که بود باور

می دهد. افزایش ریاضیات (coherence) انسجام دادن نشان طریق

واقع گرایی یا نام گرایی : متمتیکا پرینکیپیا

لحاظ از هم کرد، تعبیر باید چگونه را متمتیکا پرینکیپیا منطق اینکه
برانگیخته را گسترده ای اختالفات منطقی، لحاظ از هم و تاریخی
با (Mares) میرز و (Linsky) لینسکی مانند کسانی سو یک از است.
شیءانگارانه تعبیری از دوره، آن در راسل فلسفۀ از واقع گرایانه تفسیری
و بحث ها (از می کنند دفاع (١٩٢۵) پرینکیپیا منطق از (objectual)
دیوید که کرد استنباط می توان درگرفت همایش در که گفت وگوهایی
سوی از است). متمایل تفسیر این به نیز (David Kaplan) کپلن
از دفاع با هم فکرانش و (Gregory Landini) لندینی گرگوری دیگر
جای گزینانه تعبیری از دوره، آن در راسل فلسفۀ از نام گرایانه تفسیری
(الن کرده اند جانبداری (١٩٢۵) پرینکیپیا منطق از (substitutional)
نظر جدی تفاوت های مالحظۀ با البته نیز، را (Allen Hazen) هیزن
است). هم رأی نظر این با که شمرد کسانی از می توان لندینی، با او
سال های فاصلۀ در راسل که کرد تردید مي توان سختی به نکته این در
مي توان نیز قطعیت همین با و است. بوده نام گرا ١٩٠٧ تا ١٩٠۵
گرگوری است. بوده واقع گرا ١٩٠٣ تا ١٩٠٢ فاصلۀ در او که گفت
پرینکیپیا منطق از جای گزینانه تعبیر از سرسختانه اش دفاع در لندینی،
پرینکیپیا در رده ها تعریف که کرد کید تأ نکته این بر ،(١٩٢۵) متمتیکا
حذف یک بلکه (reductive identification) تحویلی معرفی یک نه
بازخوانی که می رسید نظر به است. (reductive elimination) تحویلی
ناگشودنی ها» باب «در راسل خوانده شدۀ کمتر مقالۀ از او انتقادی

راسل بسا چه که ببخشد قوت نظریه این به می تواند (On Insolubilia)
تعبیری موارد بسیاری در نیز متمتیکا پرینکیپیا نگارش هنگام حتی
کید تأ مورد دیگرِ نکتۀ است. داشته مدنظر را سورها از جای گزینانه
مهمی نقش پرینکیپیا متن در (ˆ) سرکامفلکس که بود این لندینی
از رو آن از راسل و وایتهد لندینی، تفسیر اساس بر نمی کند. ایفا
استفاده پرینکیپیا مقدمۀ در فرا زبانی ابزاری عنوان به سرکامفلکس
معرفی منظوری چنین برای (Schemata) اسکمتا هنوز که می کنند

بود. نشده

فرامنطق و منطق : متمتیکا پرینکیپیا

پرینکیپیا در را منطقی تمامیت مسئلۀ راسل و وایتهد چرا که سوال این
کلی تر، شکل به است. انجامیده قابل توجهی مناقشات به نکرده اند طرح
صورت بندی پرینکیپیا در فرا نظریه ای مسائل چرا که است این سؤال
هینورت ون ،(Dreben) دربن چون کسانی سو یک از نشده اند.
(Ricketts) ریکتس و ،(Goldfarb) گلدفارب ،(Van Heijenoort)
برداشت یا مفهوم خاطر به فرگه، او همراه به و راسل، که کرده اند استدالل
برای نمی توانسته اند داشته اند منطق از که (universalist) کلی گرایانه ای
نظر در دقیقی و مستقل معنی منطق، باب در فرانظریه ای سؤاالت
دقیق تر که دیگری مسئلۀ با نباید را مسئله این نظرم به باشند. داشته
نظرگاه از وایتهد) و راسل منطق با مقایسه (در فرگه منطق بودن
براساس روی، هر به انگاشت. یکی است منطقی ـ   فرامنطقی تمایزات
را منطقی تمامیت مسئلۀ نمی توانسته اند راسل و وایتهد تبیین، این
عنوان به عام، شکل به را، فرانظریه ای مسائل و خاص، شکل به
هم این از گلدفارب باشند. داشته نظر در روشن و مستقل مسائلی
نظام یک منطقی تمامیت سؤال که می کند تصریح و می رود پیشتر
بول، طریق از که منطق جبری سنت در نمی  توانست حتی صوری
کسانی دیگر سوی از شود. مطرح بود یافته بسط شرودر و پرس،
نه که می کنند استدالل (Patricia Blanchette) بالنشت پاتریشیا چون
در دقیقی نسبتاً و مستقل شکل به می توانند فرانظریه ای مسائل تنها
مطرح فرگه) منطق نظام طور همین (و متمتیکا پرینکیپیا منطقی نظام
سازگاری مسئلۀ نظیر را مسائل این از بعضی راسل و وایتهد بلکه شوند،
طور به (comprehensiveness) جامعیت مسئلۀ یا و (consistency)
٣٢ و ،١١ ،١٠ بخش های در نیز (فرگه داده اند قرار توجه مورد جدی
بخش های و (Grundgesetze der Arthmetik) حساب پایه ای قوانین
را فرانظریه ای مسئلۀ چندین (Begriffsschrift) مفهوم نگاشت نخستین
پاسخ های چند هر ــ می دهد پاسخ آنها به دقیقی نسبتاً شکل به و مطرح
مفهوم راسل و وایتهد که می پذیرد بالنشت نیستند. اشکال از خالی او
درک این که نمی پذیرد اما داشته اند منطق از کلی گرایانه برداشتی یا
پرینکیپیا در منطقی تمامیت مسئلۀ طرح عدم برای تبیینی کلی گرایانه
یا درک به موضوع این درست تبیین بالنشت نظر از می آورد. فراهم

بازمی گردد. «مدل» از راسل و وایتهد و فرگه برداشت
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به نگاهی

لـنـگ لــنـدز بـرنــامـۀ
هدایت زاده محمدهادی سید

ریاضیـات پژوهشـکـدۀ

از مجموعه ای ،١٩۶٧ سال در وِی آندره به نامه ای در لنگ لندز رابرت
معروف لنگ  لندز» «برنامۀ به آن از بعد که کرد پیشنهاد را حدس هایی
ریاضیدانان تالش با و سال ها طی که برنامه این هدف کالم، یک در شد.
را ریاضیات از عظیمی بخش و یافته تکامل شده، پیرایش متعددی
جبری، هندسۀ اعداد، نظریۀ از است مفاهیمی یکی  کردن دربرمی گیرد،
اول نگاه در که موضوعاتی ریاضیاتی، فیزیک و هارمونیک، آنالیز
گالوایی نمایش های ساختن مرتبط دقیق تر، بیان به و هستند؛ بی ارتباط
همدیس. میدان های نظریۀ و اتومورف نمایش های موتیو ها، کوهمولوژی

شاخه های دیگر از ایده هایی و بینش کسب به تنها نه ارتباطات این
نیز را ریاضی مسائل بغرنج ترین حل راه بلکه می کنند، کمک ریاضی
یک شیمورا ـ تانیاما ـ وِی حدس نمونه، برای می آورند. ارمغان به ما برای
اثبات از پس حدس (این است لنگ لندز برنامۀ از خاص خیلی حالت
نام (modularity) پیمانگی قضیۀ ،١٩٩۵ سال در وایلز اندرو توسط

می دهد). نتیجه را فرما آخر قضیۀ و گرفت

گره یکدیگر به لنگ  لندز برنامه در که موضوعاتی گستردگی علت به
جامعه در زیادی هیجان برنامه این قبل، دهۀ چهار حدود در خورند، می
ریاضیدانان نگرش و رویکرد در شگرف تحولی برانگیخت، ریاضی 
سالهای در بخشید. ریاضیات سیر به تازه ای جهتگیری و کرد، ایجاد
الفورگ ،(V. Drinfeld) درینفلد همچون بزرگی  ریاضیدان های اخیر،
نقششان برای را فیلدز مدال (Ngô Bảo Châu) گو و ،(L. Lafforgue)

کردند. دریافت برنامه این پیشبرد در

نظریۀ از طبیعی تعمیم یک را لنگ لندز برنامۀ می توان همچنین
از دسته بندی یک رده ای میدان های نظریۀ دانست. رده ای میدان های
حسابی خواص برحسب موضعی و سراسری میدان های آبلی توسیع های
یا سراسری میدان یک K اگر تخصصی تر، زبان به است. میدان ها این
نمایش های از دسته بندی یک رده ای میدان های نظریۀ باشد، موضعی
برحسب Gal(Ksep/K) یعنی ،K مطلق گالوای گروه تک بعدی پیوستۀ
A×
K = GL١(AK) یعنی ،K اَدِل حلقۀ یکه های گروه هموار نمایش های

×K،(در = GL١(K) K،یعنی یکه های گروه یا و سراسری) حالت (در
جدایی پذیر بستار Ksep اینجا در می دهد. دست به موضعی) حالت

می دهد. نشان را جبری بستار یک در K

حالت (در Q متناهی توسیع های از عبارت اند سراسری میدان های
مثبت). مشخصه های حالت (در تابعی میدان های و صفر) مشخصۀ
مطلق های قدر برای سراسری میدان های شدۀ کامل که موضعی، میدان های
در غیرارشمیدسی) یا ارشمیدسی مطلق های (قدر هستند آنها غیربدیهی
میدان متناهی توسیع های یا و C و R میدان های صفر، مشخصۀ حالت
لوران سری های میدان مثبت، مشخصۀ حالت در و (Qp) تایی p اعداد

می باشند. متناهی میدان های روی

تعاریفی است الزم کنیم، بیان دقیق تر را فوق گزاره های اینکه برای
اینجا در ایجاز، و سادگی برای کنیم. معرفی را اشیائی و دهیم ارائه
دیگر میدان های وضع می گیریم. نظر در را Qp و Q میدان های فقط

دارد. نیاز بیشتری آمادگی به آنها به پرداختن ولی بود، خواهد مشابه
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وِی. آندره به لنگ لندز رابرت نامۀ

اول عدد هر برای می کنیم. معرفی را Qp تایی p اعداد میدان ابتدا
ناصفر گویای عدد هر کنیم. تعریف Q روی نورم یک می خواهیم ،p
،a, b ∈ Z که نوشت pvp(x) ab حاصل ضرب صورت به می توان را x
می کنیم: تعریف صورت این به را تایی p نورم حال، .p ∤a·b و vp(x)

| · |p: Q −→ R

x 7−→ |x|p :=

{
p−vp(x) x ̸= ٠

٠ x = ٠

داشت خواهیم Q روی غیرارشمیدسی نورم یک تعریف، این با
متری). توپولوژیک فضای یک عنوان (به نیست کامل آن برای Q که
میدان آن به و می دهیم نشان Qp با را تایی p نورم برای Q شدۀ کامل
مشابه Q روی از Qp ساخت ترتیب، این به می گوییم. تایی p اعداد
است. اقلیدسی نورم برای Q روی از R حقیقی اعداد میدان ساخت
آن ساخت به توجه با و است میدان یک واقع به تایی p اعداد میدان
است. کامل که تایی) p (توپولوژی است متری توپولوژیک فضای یک
همین به و است فشرده موضعاً توپولوژیک فضای عنوان به میدان این

می دهیم قرار است. موضعی میدان یک Qp دلیل

Zp :=
{
x ∈ Qp

|x|p ≤ ١
}

نام تایی p اعداد حلقۀ و است Qp فشردۀ زیرحلقۀ یک این
دارد.

را ( p اول عدد هر (برای Qp و R میدان های ترتیب، این به
بیان استروسکی الکساندر قضیۀ می آوریم. دست به Q کردن کامل با
نورم هر که معنی این به هستند، ممکن موارد تنها اینها که می کند
(برای تایی p نورم های از یکی با یا و اقلیدسی نورم با یا Q غیربدیهی
(p اول عدد هر (برای Qp و R بنابراین و است معادل یکتا) pی یک

می آیند. دست به Q کردن کامل با که هستند میدان هایی تنها

حاصل ضرب می شود، داده نشان AQ با که ،Q َادِل های حلقۀ
است: زیر محدود

AQ := R×
∏̂Zp

p
Qp.

عناصر تمام از که است R×ΠpQp حاصل ضرب زیرمجموعۀ این
Zp به متعلق آنها از متناهی تعداد جز به xpها تمام که (xR, (xp)p)
توپولوژی با توپولوژیک، حلقۀ یک این است. شده تشکیل هستند،
توپولوژی ، AQ توپولوژی که کنید (دقت است محدود حاصل ضرب
گروه نیست!) R × ΠpQp روی حاصل ضرب توپولوژی از القائی
ایدِل آن عناصر به و می دهیم نشان IQ با را AQ حلقة یکه های

××Rیکریخت
∏̂Z×

p

p Q×
p محدود حاصل ضرب با گروه این می گوییم.

١

موضعاً توپولوژیک گروه یک محدود، حاصل ضرب توپولوژی با و است
می باشد. فشرده

کلود را idèle=ideal+element ایدل و adèle=additive+idèle اَدل نام گذاری .١
است. داده انجام شواله
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لنگ لندز رابرت

شد، اشاره باال در که طور همان بگیرید. نظر در Qp یا Q را K
(متناهی) آبلی توسیع های تمام دسته بندی رده ای، میدان های نظریۀ ایدۀ
آبلی گالوای گروه با گالوایی توسیع یک آبلی، توسیع از منظور است. K

است.

تمام که است آن مثابۀ به این نامتناهی، گالوای نظریۀ به توجه با
درک را GK مطلق گالوای گروه متناهی آبلی خارج قسمتی گروه های
مطالعۀ با K (متناهی) آبلی توسیع های تمام مطالعۀ بنابراین، کنیم.٢
آبلی سازی همان که ،GK ماکسیمال آبلی توپولوژیک قسمت خارج گروه
Gal(Kab/K) گالوای گروه با گروه این است. معادل است، Gab

K

K آبلی توسیع بزرگترین Kab اینجا که است؛ یکریخت کانونی طور به
.(K متناهی آبلی توسیع های تمام اجتماع (برابر است

را Gab
K معادل طور به یا Kab مطالعۀ انگیزۀ اینجا در دارد جا

نگوئیم (اگر اعداد نظریۀ در مسائل مهم ترین از یکی دهیم. توضیح
طبق که است Q جبری اعداد میدان شناختن و فهم آنها) مهم ترین
.GQ مطلق گالوای گروه شناختن و فهم با است معادل گالوا نظریۀ
خطی نمایش  های بررسی گروه، یک مطالعۀ در توانمند روش های از یکی

طبیعی توپولوژی یک دارای نامتناهی گالوایی توسیع یک گالوای گروه که کنید دقت .٢
طبیعی یک به یک تناظر یک نامتناهی گالوای نظریۀ می باشد. کرول توپولوژی نام به
تناظر، این تحت می کند. برقرار میانی میدان های و گالوا گروه بستۀ زیرگروه های بین

متناظرند. باز زیرگروه های با متناهی توسیع های

و است توپولوژیک گروه یک GQ گالوای گروه که آنجا از است. آن
است الزم گرفت، نظر در را آن توپولوژی باید باال مالحظات تمام برای
نمایش های تمام یعنی کنیم؛ مطالعه را GQ پیوستۀ خطی نمایش های
تحویل ناپذیر نمایش های مطالعۀ مسیر این در قدم اولین .GQ گالوایی

است: یک بعدی

GQ −→ GL١(C) = C×.

می شود: تجزیه زیر صورت به نمایشی چنین یک

GQ C×

Gab
Q

برای مشابه، دالیل به کنیم. مطالعه را Gab
Q اول باید ترتیب بدین

،p اول عدد هر برای کنیم. مطالعه را Gab
Qp

اول باید نیز GQp شناختن
این در می دهد. ما به GQ دربارۀ «p در «موضعی اطالعات GQp گروه
این به فقط کنیم. بیان دقیق تر را جمله این که نیست آن امکان سطور
شناخت چبوتارف، چگالی قضیۀ از استفاده با که می کنیم بسنده نکته

می دهد. دست به GQ مورد در بسیاری اطالعات GQpها تمام

و موضعی رده ای میدان های نظریه های به مربوط گزاره های حال
می کنیم: بیان را سراسری

همریختی یک موضعی): رده ای میدان های (نظریۀ قضیه
دارد وجود یکتا پیوستۀ

φp : Q×
p −→ Gal

(
Qab

p /Qp

)
= Gab

Qp
,

می کند: برآورده را زیر شرط دو که

را زیر یکریختی φp ، Qp از L متناهی آبلی توسیع هر برای (١)
می کند: القاء

Q×
p

NL/Qp
(L×)

∼= Gal (L/Qp) ,

است. نورم نگاشت NL/Qp
؛ L× → Q×

p اینجا که

،Qp از L متناهی (unramified) نامنشعب توسیع هر برای (٢)
است.٣ فروبنیوس عنصر یک φp(p)|L ∈ Gal(L/Qp) تحدید

هم ریختی یک سراسری): رده ای میدان های (نظریۀ قضیه
آرتین): تقابل نام (به دارد وجود یکتا چگال تصویر با پیوسته

rec. :
IQ
Q× −→ Gal

(
Qab/Q

)
= Gab

Q ,

اگر که می کنیم بسنده این به فقط نکردیم. تعریف را نامنشعب توسیع های اینجا در .٣
و بوده دوری گروه یک آن گالوای گروه باشد، Qp از متناهی نامنشعب توسیع یک L

است. فروبنیوس نام به برجسته مولد یک دارای
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می کند: القا را زیر یکریختی Q از K متناهی آبلی توسیع هر برای که
IQ

Q× ·NK/Q(IK)
∼= Gal (K/Q) ,

گروه و است، نورم نگاشت NK/Q : IK → IQ نیز اینجا که
می شود. تعریف مشابهی طرز به نیز ، IK ، K ایدل های

که دارد وجود سراسری ـ موضعی سازگاری قضیۀ یک باالخره، و
می زند، پیوند هم به را سراسری و موضعی رده ای میدان های نظریه های
تعیین فرد به منحصر طور به را سراسری رده ای میدان های نظریۀ و
می شود، صرف نظر قضیه این دقیق صورت بیان از اینجا در می کند.
مقال این در که است بیشتری مقدمات نیازمند آن به پرداختن که چرا

نمی گنجد.

پیش نگاشتی چنین موضعی رده ای میدان های نظریۀ که کنید توجه
}می نهد:

GQp یک بعدی گالوایی نمایش های
}
−→{

GL١(Qp) پیوستۀ نمایش های
}

می کند: عرضه نگاشتی چنین سراسری ـ رده ای میدان های نظریۀ }و
GQ یک بعدی گالوایی نمایش های

}
−→{

GL١(Ap) پیوستۀ نمایش های
}

بر جزئی تغییرات اعمال و نمایش ها روی بیشتر شرایط افزودن با
می  شوند. پوشا و یک به یک نگاشت دو این گروه ها،

گفته آنچه طبق که آبلی، توسیع های تمام رده بندی از پس اینک
گالوای گروه یک بعدی گالوایی نمایش های همۀ شناخت مثابۀ به شد،
بعد از گالوایی نمایش های مطالعۀ به بعد قدم در باید است، مطلق
دهه های در رده ای میدان های نظریه های اثبات زمان از بپردازیم. باالتر
بودند غیرآبلی شان تعمیم های جستجوی در ریاضیدانان ١٩٣٠ و ١٩٢٠
نظریۀ از صیقل یافته صورت بندی یک تا کشید طول سال ۵٠ حدود و
نام لنگ لندز برنامۀ اکنون آنچه شود، ارائه غیرآبلی رده ای میدان های
لنگ لندز تناظر باشد. سراسری میدان یک K کنید فرض است. گرفته
عدد هر ازای (به است تناظرهایی از سلسله یک K برای سراسری
GK مطلق گالوای گروه بعدی n گالوایی نمایش های بین (n طبیعی
را خاصی تحلیلی ناورداهای که ،GLn(AK) اتومورف نمایش های و
.(ε-factors) εـ عامل ها و (L-functions) Lـ تابع ها می کنند: حفظ
تناظرها این سوی دو هر در طبیعی طور به که هستند ناورداهایی اینها
است، موضعی میدان یک K وقتی سیاق، همین به شده اند. تعریف
بین است تناظرهایی از سری یک K برای موضعی لنگ لندز تناظر
GLn(K) پذیرفتنی نمایش های GKو گروه nبعدی گالوایی نمایش های
که است الزم هم چنین می کنند. حفظ را εـ عامل ها و Lـ تابع ها که
باشد داشته وجود تناظرها این بین سراسری ـ موضعی سازگاری یک

ذکر شایان رده ای). میدان های نظریۀ در سازگاری همین مشابه (عیناً
آرتین) Lـ تابع  ) هارمونیک آنالیز از ردپایی نیز این از پیش که است،
علل کنار در است. داشته وجود رده ای میدان های نظریۀ اثبات در
شرط این ε ـ عامل ها، و Lـ تابع ها تطبیق برای ایدئولوژیک و مفهومی
باالخره، و یکتاست. وجود، صورت در تناظری، چنین که می کند تضمین
است لنگ لندز برنامۀ از هندسی بازصورت بندی یک هندسی لنگ لندز
به هندسی لنگ لندز پروراندند. را آن سایرین و درینفلد والدیمیر که
نظریۀ علی الخصوص نظری، فیزیک در پرباری پیامدهای دارای ویژه

است. ریسمان

تشکیل را لنگ لندز برنامۀ از نمونه یک تنها فوق الذکر تناظرهای
نسخه یک جستجوی در ما فی الواقع، . GLn گروه مورد می دهند:
هستیم. (reductive) کاهنده جبری گروه هر ازای به لنگ لندز تناظر از
اشیاء وجود نفس بگیریم، نظر در را کلی تری کاهندۀ گروه های هرچه
برخی در تعریفشان حتی یا و لنگ لندز) (گروه گزاره ها صورت در حاضر
حدس آخر دست می شوند. بیشتر بررسی نیازمند و مسئله سازتر موارد
را فوق تناظرهای تمام تعبیری به که لنگ لندز (functoriality) تابعگونی
،(Riemann) ریمان چون حدس هایی  کنار در حدس، این دربرمی گیرد.
Birch and Swinnerton-) سوینررتون ـ دایر و بِرچ و ،(Hodge) هاج
و داشته مشغول خود به را ریاضیدانان از متعددی نسل های (Dyer

داشت. خواهد

می رسد. لنگ لندز برنامۀ فعلی وضع از تصویری ارائۀ به نوبت اکنون
و R برای را موضعی لنگ لندز تناظر ١٩٧٣ سال در خود لنگ لندز
لنگ لندز اشتولر ـ راپاپورت ـ لومون ١٩٩٣ سال در کرد. ثابت C
اثبات اولین تیلور ـ هریس دادند. نشان مثبت مشخصۀ در را موضعی
٢٠٠١ سال در را تایی p میدان های برای موضعی لنگ لندز کامل
برای را سراسری لنگ لندز الفورگ، لوران ٢٠٠٢ سال در کردند. ارائه
اینها شد). اهدا او به فیلدز مدال آن برای (و کرد ثابت تابعی میدان های
در می دهند. دست به رضایت بخشی کلی نتایج که هستند مواردی تنها
جزئی نتایج تناظرها دیگر و کاهنده گروه های سایر برای و صفر مشخصۀ
هنوز یکپارچه و قبول قابل کلی نتیجۀ یک به دست یابی تا و هستند

ماست. روی پیش طوالنی راهی

می دهیم: پایان لنگ لندز رابرت از نقل قولی با را نوشته این

این بین ارتباطاتی گذاشت. جا به تحقق نیافته ایده هایی «گروتندیک
فریب را خود شاید دارد. وجود من پیشنهادی طرح های و ایده ها
خواهند هم به روزی دو این که کنم فکر طور این مایلم اما می دهم،
■ رسید.»
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١٣٩۶ تابستان

رویـــدادهـا

• شتابگرها و ذرات پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

بلژیک، باال، انرژی های مؤسسۀ گلدوزیان، رضا

Search for new heavy resonance in final states with leptons
and photons.

، پژوهشگاه جوالئی، عاطفه

High energy particle acceleration in plasma accelerators.

، پژوهشگاه خطیبی، سارا

Single top polarisation.

مازندران، فناوری و علم دانشگاه خانپور، حمزه

Phenomenological study of forward neutron.production in
DIS at HERA and determination of neutron fracture func-
tions.

، پژوهشگاه ، صفرزاده بتول

Searches for production of third generation squarks at CMS.

، پژوهشگاه ، آستانه فرجی امین

Quantum complexity.

، پژوهشگاه الهی، فاطمه

Dark matter beyond the WIMP era.

سمنان، دانشگاه گوهری پور، محمد

Isolated prompt photon production in p-Pb collisions and nu-
clear modifications of parton densities.

، پژوهشگاه کلیسانی، دیانی محسن

Accelerator physics from the beginning to the current status.

شریف، صنعتی دانشگاه شکری، مسعود

The relativistic magnetohydrodynamics beyond the ideal limit
and rotating electromagnetic fields.

، پژوهشگاه قاسم، حسین

Non-linear beam dynamics and vertical entrance tuning for
CLIC damping ring.

نظری هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه اردهالی، اعرابی آرش

Supersymmetric gauge dynamics from analytic combina-
torics.

، پژوهشگاه قائم مقامی، مجدزاده محمد

On the butterfly effect on 3D gravity.

، پژوهشگاه افشار، حمیدرضا

A semi-classical approach to microstates of BTZ black holes.

بهشتی، شهید دانشگاه فارغ بال، رضا

Logaritmic correction to BMSFT entanglement entropy.

ذرات پدیده شناسی در مجله کلوب •

، پژوهشگاه خطیبی، سارا

– Status of the charged Higgs boson in two Higgs doublet

models.
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– Higgs EFT for 2HDM and beyond (Part 1 & 2)

، پژوهشگاه الهی، فاطمه

– Anatomy of exotic Higgs decays in 2HDM,

– New constraints on light vectors coupled to anomalous

currents.

، پژوهشگاه حصاری، هدی

Lepton flavor changing Hisggs boson decays in a two Higgs

doublet model with a fourth generation of fermions.

، پژوهشگاه عبادی، جواد

Yet another introduction to dark matter.

، پژوهشگاه تقی نواز، فرید

Investigating the temperature dependence of the specific

shear viscosity of QCD with dilepton radiation (Part 1 & 2).

، پژوهشگاه نجف آبادی، محمدی مجتبی

Disentangling Higgs-top couplings in associated production.

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه عابدی، جاهد

– Moon-W dark matter signals at the LHC simplified model

analysis,
– Black hole quasi-normal modes and boundary conditions.

شتابگر گروهی سمینار •

، پژوهشگاه بهنامیان، هادی و حجری صنایع شاهین

– Resolution limits of beam profile measurement: Optical

system,
– Resolution limits of beam profile measurement: Scintilla-

tor view.

، پژوهشگاه حجری، صنایع شاهی و محسنی مسعود

– Thermal and mechanical analysis of a S-Band side cou-

pled Linac,
– Error propagation studies in Sol-scan emittance measure-

ment process.

بهشتی، شهید دانشگاه زارعی، سارا

RF design and beam dynamic study of a S-Band side coupled

Linac.

، پژوهشگاه سطری، یارمحمدی معصومه

Shielding calculation results of the IPM E-Linac on different
energies.

، پژوهشگاه المعی، محمد

The history of the AEOI Van de Graaff accelerator and the
future accelerator machine program, Tandetron.

ایران، اتمی انرژی سازمان قاسمی، فرشاد

A reveiew on accelerator machines for proton and carbon
therapy.

ویژه سمینار •

، کانادا آلیسون، مونت دانشگاه احمدی، محمد

Light-front formalism, AdS/QCD and the phenomenology of
light mesons.

تجربی گروهی سمینار •

، پژوهشگاه اسکندری، اسماعیل

CMS level 1 trigger.

، پژوهشگاه نجف آبادی، محمدی مجتبی

Double Higgs production at the FCC-hh.

• ریاضیات پژوهشکدۀ •

سخنرانی تک •

، آمریکا غربی، ایلینوی دانشگاه منیری، مجتبی

– Near-linearity, weak arithmetics, and completeness.

– Iterations and limits, complexity and surveyability.

، ترکیه آنادولو، دانشگاه کازیمبلی، رفایل

Conical supporting surfaces in nonconvex analysis: Optimal-

ity conditions and solution methods.

پاریس، اینریا، کازرانی، دنا

– A nonlinear tree-parenchyma model for airflow modeling.

– Mathematical study of free-surface fluids in incompressible

dynamics.

انگلستان، کسفورد، آ دانشگاه یزدی، مهدی

On Thurston’s Euler class one conjecture.
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ماهانه عمومی سخنرانی •

نرمال اکول و علمی) تحقیقات ملی (مرکز CNRS ، امینی امید
، فرانسه سوپریور،

Graph theory in arithmetic and algebraic geometry.

انگلیس، لندن، کالج امپریال چراغچی، مهدی

The coding lens in explicit constructions for sparse recovery.

آموزشی کوتاه مدت دورۀ •

نرمال اکول و علمی) تحقیقات ملی (مرکز CNRS ، امینی امید
، فرانسه سوپریور،

Combinatorial aspects of Hodge theory.

ریاضی علوم مرزهای همایش پنجمین •

تیرماه ٢٢ تا ٢٠ روزهای در ریاضی علوم مرزهای همایش پنجمین
همایش های مجموعه شد. بـرگزار بنیـــادی دانش های پژوهشگاه در
می شوند برگزار ساالنه صورت به ١٣٩٢ سال از ریاضی علوم مرزهای
و پژوهشگاه در ١٣٩۶ و ١٣٩٣ همایش های  سال های تاکنون و
هدف شده اند. برگزار شریف صنعتی دانشگاه در دیگر همایش سه
با کشور ریاضیدانان بیشتر ارتباط و آشنایی همایش ها سری این از
دانشجویان آشنایی همچنین و کشور از خارج موفق ایرانی ریاضیدانان

است. ریاضی علوم مرزهای با تکمیلی تحصیالت دوره های

که شده باعث اخیر سال های در همایش ها سری این موفقیت
کشور به مسافرتشان برنامۀ  بعضاً کشور از خارج ایرانی ریاضیدانان
ترتیب این به کنند. هماهنگ ریاضی علوم مرز های همایش برنامۀ  با را
کشور داخل ریاضی جامعۀ با افراد این منظم ارتباط برای مناسبی بستر
ایدۀ همایش ها، سری این موفقیت به توجه با است. آمده وجود به
آن سخنرانان اکثریت که فارسی زبان به علمی همایش یک برگزاری
از غیر رشته هایی در هستند، کشور از خارج مقیم ایرانی پژوهشگران

است. شده اجرا نیز ریاضی

٢۶ شامل و روز سه در ریاضی علوم مرزهای همایش پنجمین
سخنرانی ها، تکثر و موضوعی تنوع به توجه با بود. یکساعته سخنرانی
سخنرانان از نفر ٢٣ برگزار شد. موازی جلسات با سالن دو در همایش
سخنرانی ارائۀ برای مقاله ارسال با دیگر، نفر ٣ و بودند مدعو همایش،
خارج ریاضیدانان از نفر ١۶ سخنران، ٢۶ این از شدند. انتخاب
از نفر ٢ همچنین بودند. ایران مقیم ریاضیدانان از باقی و کشور از
علمی هیئت عضو یا و پسادکتری محقق آنها بقیۀ و دانشجو سخنرانان
که بود نفر ١٧٠ از بیش کنفرانس در شرکت کنندگان تعداد بودند.
محققان و علمی هیئت اعضای نیمی و دانشجو آنها از نیمی تقریباً

خارج دانشگاه های از شرکت کنندگان از درصد ٢٠ حدود و پسادکتری،
بودند. تهران از

جبر، شامل ریاضیات مختلف شاخه های در همایش سخنرانی های
عالوه به بود. منطق و گسسته، ریاضیات هندسه، آنالیز، اعداد، نظریۀ
جرئتی هادی توسط همایش) افتتاحیۀ (در عمومی سخنرانی یک امسال
استقبال مورد که شد انجام او ریاضی کارهای و خیام عمر حکیم مورد در

گرفت. قرار شرکت کنندگان

درس های ریاضی، علوم مرز های همایش جنبی برنامه های از یکی
این از هدف می شوند. ارائه همایش مدعوین توسط که است کوتاهی 
است. مدعوین تحقیقاتی زمینه   های جزئیات با آشنایی کوتاه درس های
و پرداخته خود اخیر تحقیقاتی نتایج به معموال همایش در سخنرانان
ترتیب بدین می پردازند. خود کاری زمینۀ جزئیات به کوتاه درس در
کنفرانس سخنرانان که مسائلی از جامعی تصویر عالقه مند، دانشجویان
زمینه ها آن در نتایج از بعضی با و می آورند دست به می پردازند آنها به
صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه در کوتاه درس ١٠ امسال می شوند. آشنا

آمد.  عمل به خوبی استقبال آنها از و شد برگزار شریف

علوم مرز های همایش جنب در اخیر سال های در که دیگری برنامۀ
ریاضیات. با مرتبط موضوعی با است میز گردی می شود برگزار ریاضی
کنفرانس مدعوین نظرات با دانشجویان آشنایی میز گردها این از هدف
تحقیقاتی، مسئلۀ یا زمینه انتخاب چگونگی مثل موضوعاتی مورد در
موضوع است. تحقیقاتی برنامه ریزی و راهنما استاد انتخاب چگونگی
بود دانشگاه» از خارج ریاضی رشتۀ «دانش آموختگان امسال میزگرد
قرار دانشجویان استقبال مورد و شد برگزار میزگرد در تن ٧ حضور با که

گرفت.

درس های و همایش سخنرانی های موضوع بودن تخصصی دلیل به
قابل کارشناسی مقطع دانشجویان برای کمتر برنامه ها این کوتاه،
جنب در نیز تابستانی مدرسۀ یک امسال جهت، این به است. استفاده
اصلی مخاطب که شد برگزار ریاضی علوم مرز های برنامه های مجموعه 
مدرسۀ  اولین که است ذکر شایان بودند. کارشناسی مقطع دانشجویان آن
مدرسه این امسال ولی شد، برگزار گذشته سال دست این از تابستانی
گرفته نظر در ریاضی علوم مرزهای  همایش از جنبی برنامه ای عنوان به
پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه در امسال تابستانی مدرسۀ شد.
کشور سراسر از دانشجو ۴٠ حدود حضور با هفته دو مدت به زنجان
خاص مزیت این زنجان در تابستانی مدرسۀ این برگزاری شد. برگزار
سکونت دانشگاه خوابگاه های در همگی دانشجویان که داشت نیز را
دروس یادگیری به و گذرانده هم با را خود وقت تمام نتیجه در و داشتند
جبری خم های موضوع با یکی درس، دو مدرسه این در می پرداختند.
درس مدرسان شد. ارائه محاسبات پیچیدگی موضوع با دیگری و
امید دوم درس مدرسان و عین اله زاده مصطفی و ستایش ایمان اول
یک هر بودند. بیگی ابوالفتح سلمان و علیمی، مرتضی اعتصامی،
بود، روز هر در تمرین حل و درس کالس های شامل درس دو این از
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ریاضی علوم مرزهای همایش پنجمین

می شد داده مدرسان توسط که مسائلی حل با دانشجویان که طوری به
می کردند. مرور را کالس مطالب

میزگرد و تابستانی مدرسۀ کوتاه، درس های سخنرانی ها، مجموعۀ
همایش: وبگاه طریق از و شده اند فیلم برداری همایش

http://math.ipm.ir/frontiers/

کتاب قبل، دوره های همانند همچنین گرفت. خواهند قرار دسترس در
قرار عالقه مندان اختیار در آینده سال و تهیه همایش مجموعه مقاالت

گرفت. خواهد

اعتصامی، امید افتخاری، ایمان شامل همایش برگزاری کمیتۀ
(دبیر بیگی ابوالفتح سلمان و نصیری، میثم کمالی نژاد، علی
و میر صادقی، حاجی امید فتوحی، مرتضی و پژوهشگاه از کنفرانس)
از همچنین کمیته این بود. شریف صنعتی دانشگاه از رزوان محمد رضا
پژوهشکدۀ رئیس عالوه به کرد. زیادی استفادۀ شعبانی سعید تجارب
این برگزاری در کمکی هیچ از پژوهشکده آن اجرائی بخش و ریاضیات
بر عالوه تابستانی مدرسه برگزاری در همچنین نکردند. دریغ همایش
مجتبی علیشاهی، کسری زارع نهندی، رشید همایش، برگزاری کمیتۀ
زارع رشید خصوص به کردند، شایانی کمک نقشینه امید و قیراطی،
متقبل آن برگزاری در بسیاری زحمت مدرسه این میزبان عنوان به نهندی

شد.

سخنرانی ها

، فرانسه علمی)، تحقیقات ملی (مرکز CNRS امینی، امید

Discrete-continuous duality, and the question of the discrete

limit of continuous objects.

، فنالند هلسینکی، دانشگاه ، آزموده احسان

The Malliavin-Stein approach in probabilistic approxima-

tions.

انگلیس، کسفورد، آ دانشگاه درخشان، جمشید

Mathematical logic and number theory.

لوزان)، فدران پلی تکنیک (اکول EPFL بروجنی، ابراهیمی جواد
سوئیس،

Constrained sub-determinant maximization via anti-

concentration.

انگلستان، واریک، دانشگاه اسالمی، پیمان

Exponential memory loss for piecewise expanding maps of

metric spaces.

، آمریکا کلتک، ، فتحی زاده فرزاد

The term a4 in the heat kernel expansion of noncommutative

tori.

تهران، دانشگاه قادرمرزی، امیر

Applications of the hypergeometric method to Diophantine

equations.

، آمریکا دلور، دانشگاه قندهاری، مهیا

Derivatives on Fourier-type algebras of locally compact

groups.
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شریف، صنعتی دانشگاه محمودی، محمدغالم زاده

A dichotomy principle for representations of primes by
quadratic forms.

، پژوهشگاه حاتمی، امید

A stability theorem for approximate representation.

، آمریکا اوهایو، ایالتی دانشگاه جرئتی، هادی

The lost legacy of Umar Khayyam’s mathematical works.

، فرانسه ورسای، دانشگاه کاویان، عطارد

Remarks on the approximate Lagrangian controllability of
Euler equation.

، پژوهشگاه ملکی، مهرداد

Differentiation in logical form.

اصفهان، صنعتی دانشگاه مالکی، زینب

On Erdös’ conjecture on pentagonal edges and other type of
edges.

و کامپیوتر علوم در تحقیقات (انستیتوی INRIA میررحیمی، مازیار
، فرانسه اتوماسیون)،

Open quantum systems, measurement and control.

، پژوهشگاه محسنی پور، شهرام

Logical arithmetic and real algebraic geometry.

، آمریکا واشنگتن، دانشگاه اویس قرن، شایان

Real stable polynomials, strongly Rayleigh distributions and
algorithmic applications.

مدرس، تربیت دانشگاه رجایی، علی

Galois cohomology and the controllable part of class groups.

، آمریکا برکلی، در کالیفرنیا دانشگاه رضاخانلو، فریدون

Markovian solutions to scalar conservation laws.

، کانادا اوتاوا، دانشگاه سلماسیان، هادی

The Capelli eigenvalue problem for Lie superalgebras.
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انگلستان، واریک، دانشگاه ، شریف زاده مریم

Proof of Komlós conjecture on Hamiltonian subsets.

جنوبی، کرۀ پوهانگ، صنعت و علم دانشگاه توکل، مهدی

Tautological classes with twisted coefficients.

، کانادا نیوفوندلند، دانشگاه یوسفی، حمید

Polynomial identities, group rings and enveloping algebras.

شریف، صنعتی دانشگاه یاسمن، سمیه

Interaction of two coupled neurons with different types of ex-

citability.

اصفهان، دانشگاه ، یوسف زاده ملیحه

Current superalgebras and unitary representations.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه زارع نهندی، رشید

Linearity of resolution of monomial ideals and the role of

characteristic of the base field.

کوتاه درس های

، فرانسه علمی)، تحقیقات ملی (مرکز CNRS امینی، امید

Combinatorial aspects of Hodge theory.

، آمریکا ریورساید، در کالیفرنیا دانشگاه مرادی فام، امیر

Least gradient problems, current density imaging, and net-

work tomography for random walks on graphs.

، آمریکا دلور، دانشگاه قندهاری، مهیا

An introduction to Fourier algebras of locally compact

groups.

جنوبی، کرۀ پوهانگ، صنعت و علم دانشگاه توکل، مهدی

The moduli space of curves and its invariants.

انگلستان، کسفورد، آ دانشگاه درخشان، جمشید

Model theory, motivic integration, and zeta function.

، آمریکا واشنگتن، دانشگاه قرن، اویس شایان

– Spectrally thin forests, and inverse Cauchy transform.

– Real stability and counting: An algebraic proof of Van der

Waerden conjecture.

، کانادا اوتاوا، دانشگاه سلماسیان، هادی

Lie superalgebras and symmetric polynomials.

لوزان)، فدرال پلی تکنیک (اکول EPFL ، بروجنی ابراهیمی جواد
سوئیس،

Lovasz local lemma.

، آمریکا برکلی، در کالیفرنیا دانشگاه رضاخانلو، فریدون

Metastability phenomenon, tunneling effect and condensa-

tion.

ایران بیم سنجی و مالی مهندسی همایش چهارمین •

چهارمین مرداد ٩ تا ٧ روزهای در بیم سنجی و مالی مهندسان گروه
به را (FINACT-IRAN) ایران بیم سنجی و مالی مهندسی همایش
جمعی همایش این در کرد. برگزار بنیادی دانش های پژوهشگاه میزبانی
مالی صنعت با مرتبط مسائل دربارۀ نظر تبادل و بحث به متخصصان از
٢۶ و بود نفر ۶٠ حدود شرکت کنندگان تعداد پرداختند. کشور بیمۀ و

شد. ایراد همایش در سخنرانی

همایش اهداف

بیم سنجی و مالی ریاضیات زمینۀ در تحقیقات ارتقاء تشویق -
بین المللی؛ سطح در

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

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

در خصوص به بیمه، و مالی صنعت با ارتباطات گسترش -
در مؤثرتر علمی ارتباط ایجاد منظور به مدیران باالتر رده های

بیم سنجی؛ و مالی مهندسی زمینۀ

صنعت با مؤثرتر ارتباط ایجاد به داخلی پژوهشگران ترغیب -
زمینۀ در متخصص نیروهای تربیت خصوص به و بیمه، و مالی

کشور؛ روز نیازهای به توجه با بیم سنجی و مالی مهندسی

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

بحث مورد موضوعات

اعتباری و مالی ریسک مدیریت -

بیمه و مالی قیمت گذاری -
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اتکایی بیمۀ و بیمه ریسک مدیریت -

بیم سنجی و آمار -

اجتماعی بیمه های -

عددی روش های -

کانادا، مانند جهان مختلف نقاط از امسال مدعو سخنرانان
ویژگی های از یکی یافتند. حضور همایش در ایران و انگلیس،
به چهارصفحه ای چکیدۀ ارائۀ و مقاالت باالی کیفیت امسال همایش
رشتۀ با مرتبط دانشگاهیان کنار در صنعت اهل پررنگ حضور همراه
ترتیب به میزگرد، دو امسال همایش در بود. بیم سنجی و مالی ریاضیات

شد: برگزار زیر، موضوعات در

بانکی، صنعت و دانشگاه بین ارتباط ایجاد .١

ایران. در مالی ریاضیات سرفصل های بررسی .٢

همایش دبیر

انگلستان لیورپول، دانشگاه آسا، هیربد

علمی کمیتۀ اعضای

بانک رویال آرین، حمیدرضا انگلستان؛ لیورپول، دانشگاه آسا، هیربد
رامین امیرکبیر؛ صنعتی دانشگاه جاوید، احمدی امیر کانادا؛ کانادا،
فیروزی، امیدی حسن انگلستان؛ ساوث همپتون، دانشگاه اخرتی،
بهشتی؛ شهید دانشگاه پاینده، امیرتیمور فرانسه؛ سوربن، دانشگاه
ممقانی، جلوداری محمد کانادا؛ رایرسون دانشگاه ثمربخش، الله
بهشتی؛ شهید دانشگاه حسن زاده، امین طباطبایی؛ عالمه دانشگاه
شیوا زنجان؛ پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه داداشی، حسن
صنعتی دانشگاه صلواتی، عرفان شریف؛ صنعتی دانشگاه زمانی،
فروش علی شریف؛ صنعتی دانشگاه زنگنه، ظهوری بیژن امیرکبیر؛
فهیم، آرش زنجان؛ پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه باستانی،
یاکوب، دانشگاه مالحی کاری، کیوان آمریکا؛ فلوریدا، ایالتی دانشگاه

طباطبایی. عالمۀ دانشگاه نیسی، عبدالساده آلمان؛

همایش اجرایی کمیتۀ اعضای

باستانی، فروش علی انگلستان؛ لیورپول، دانشگاه آسا، هیربد
دانشگاه صلواتی، عرفان زنجان؛ پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه
امیرکبیر؛ صنعتی دانشگاه کاظمی، مهدی محمد سید امیرکبیر؛ صنعتی

. اجرایی) (دبیر پژوهشگاه ، راهپیما محسن

• اصفهان شعبۀ ـ ریاضیات پژوهشکدۀ •

عمومی سخنرانی •

، کانادا کلمبیا، بریتیش دانشگاه بین، روشن الهام

Graph burning.

SBRAS کنترل، نظریۀ و سیستم دینامیک مؤسسۀ بوالتو، میخائیل
، روسیه ایرکوتسک، روسیه)، علوم کادمی آ سیبریایی (شاخۀ

Collocation-variation difference schemes for differen- tial-

algebraic equations.

پرتغال، لیسبون، دانشگاه دیگو، ترزا

Numerical methods for volterra integral equations of

lighthill-type.

، پژوهشگاه و اصفهان صنعتی دانشگاه گازر، مجید

Singularity and control.

، پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه میرزائی، داوود

Scattered data approximation by kernels.

اصفهان دانشگاه همکاری با نمایش، نظریۀ سمینار دومین •

University of Isfahan and IPM-Isfahan Second Seminar on

Representations of Algebras (ISRA-II)

برگزارکنندگان

حافظی، رسول اصفهان؛ دانشگاه و پژوهشگاه اسدالهی، جواد
پژوهشگاه. واحد، راضیه پژوهشگاه؛

سخنرانی ها

، فرانسه ،(٧ ( پاریس دیدرو پاریس دانشگاه کلر، برهارد

– Quiver mutation and derived equivalence,
– The periodicity conjecture via Calabi-Yau categories.

، پژوهشگاه و گیالن دانشگاه بحیرائی، پیام

Homotopy category and derived category of N-complexes.

، پژوهشگاه ، دره مهدی

Injective dimension of holonomic D-modules and F-finite
modules.
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، پژوهشگاه حافظی، رسول

The Auslander-Reiten duality for subcategories.

اصفهان، دانشگاه حکیمیان، احسان

Non-commutative crepant resolution.

اصفهان، دانشگاه کشاورز، حسین محمد

Categorical resolution of bounded derived categories.

اصفهان، دانشگاه فالح، مهین علی

Specifying the Auslander transpose in submodule category
and its applications.

، پژوهشگاه و اصفهان، دانشگاه اصفهانی، نصر علیرضا

Maximal forward hom-orthogonal sequences for cluster
tilted algebras of finite type.

اصفهان، دانشگاه و پژوهشگاه اسدالهی، جواد

Relative Auslander algebra.

اصفهان، دانشگاه اسدالهی، نجمه

Auslander’s formula: Variation and applications.

، پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه فتوحی، سادات فهیمه

Orders of bounded and strongly unbounded lattice type.

تهران، دانشگاه فر، مرادی پویان

Tilting modules and special base changes.

، پژوهشگاه فاضل پور، زیبا

Connections between representation-finite and Kothe rings.

منطق گروه هفتگی سمینار •

، تبریز دانشگاه سراجی، پیام

قضیۀ اثبات های برخی شدن راسری و شدن ساختاری امکان بررسی
گودل ناتمامیت اول

اصفهان، صنعتی دانشگاه آقایی، مجتبی

ساختی ریاضیات

هارمونیک آنالیز هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه و اصفهان صنعتی دانشگاه نصراصفهانی، رسول

Measurable functions vanishing at infinity.

اصفهان، صنعتی دانشگاه نعمتی، مهدی

Harmonic functions on locally compact groups.

، خوانسار دانشگاه قانعی، محمدرضا

Amenability of locally compact quantum groups.

لی جبر هفتگی سمینار •

اصفهان، دانشگاه ، ایزدی مهدی

Lie algebras associated to unit forms (I-IV)

• زیستی علوم پژوهشکدۀ •

سامانه ای زیست شناسی کارگاه •

مرداد ١٢ و ١١ روزهای در زیستی علوم پژوهشکدۀ
سامانه ای زیست شناسی با آشنایی روزۀ دو کارگاه ماه
کادمی آ و سنگاپور ملی دانشگاه همکاری با را (Sistems Biology)
برگزاری از هدف کرد. برگزار چین ووهان گیاه شناسی علوم
مراکز سایر و پژوهشگاه میان ارتباطی پلی ایجاد کارگاه این
سامانه ای، زیست شناسی و بیوانفورماتیک زمینۀ در دنیا علمی
دانشجویان علمی سطح ارتقاء و مشترک، پروژه های طرح

بود.

از بود عبارت کارگاه در بررسی مورد موضوعات

– Accurate prediction of gene regulatory network.
– The RNA-editing sites discovery from RNA-seq
data.

– Comparison of different approaches for identifying
subnetwork in metabolic networks.

– A proposal for centrality analysis in network sci-
ence.

– Robust gene expression analysis in the presence of
undeclared heterogeneity.

– Robust gene expression analysis in the presence of
undeclared heterogeneity.

– Anna Karenina and the careless null hypothesis in
omics data analysis.

– Data integration and experiment design for accurate
gene regulatory network inference.
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نظری کامپیوتر علوم بین المللی کنفرانس دومین

رئیس و استاد سون گلیم وون سخنرانی های با اول، روز برنامۀ
موضوع شد. آغاز سنگاپور ملی دانشگاه از کامپیوتر علوم دانشکدۀ
تنظیم کنندۀ شبکه های شناسایی به مربوط مسائل زمینۀ در وی سخنرانی
بود آماری نادرست برداشت های از بعضی توضیح همچنین و ژنتیکی

می شود. مشاهده زیستی علوم تحقیقات در که

دانشگاه علمی هیئت عضو اصالحچی چنگیز آن دنبال به
شبکه های شناسایی زمینۀ در پژوهشکده ارشد محقق و بهشتی شهید
گیاه شناسی علوم کادمی آ استاد جانگ شیوجون سپس و متابولیکی
سخنرانی RNA sequencing داده های پردازش زمینۀ در چین ووهان

کردند.

پژوهشکده پسادکتری عضو رهور علیزاد رضا امیر دوم، روز در
مباحث از یکی در یک هر پاستور انستیتو از جعفری محی الدین و

کردند. سخنرانی ژنتیکی شبکه های

• شناختی علوم پژوهشکدۀ •

سمینار •

، آمریکا ماساچوست، تکنولوژی انستیتو رضوی، خلیق مهدی سید

Tracking the spatiotemporal neural dynamics of object prop-

erties in the human brain.

• کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ •

نظری کامپیوتر علوم بین المللی کنفرانس دومین •

ایجاد هدف با نظری کامپیوتر علوم بین المللی کنفرانس های سری
در نظر تبادل و پژوهشی دستاوردهای آخرین ارائۀ برای جدید موقعیتی
کاربرد به مربوط زمینه های از (اعم نظری کامپیوتر علوم عرصه های کلیۀ
کامپیوتری سیستم های صوری معناشناسی کامپیوتر، علوم در منطق
اولین می شود. برگزار محاسبات)  پیچیدگی و الگوریتمی جنبه های و

شد. برگزار (١٣٩٣) ٢٠١۴ سال در سری، این از کنفرانس

٢٠١۶ سال تابستان از کنفرانس دومین برای برنامه ریزی مراحل
ارباب، فرهاد ) کنفرانس راهبری کمیتۀ اعضای و شد آغاز (١٣٩۵)
عباس سک، یورگ آزاد، سربازی حمید خسروشاهی، غالمرضا
هنسی) ماتیو مهدیان، محمد مسگور، خوزه قدسی، محمد عدالت،
کنفرانس تاریخ تعیین و علمی کمیته ر ؤسای انتخاب و بررسی به

پرداختند.

لستر (دانشگاه موسوی رضا محمد راهبری، کمیتۀ دعوت به
چک) جمهوری پراگ، چارلز (دانشگاه سگال جیری و انگلستان)
(شهریور ٢٠١٧ سپتامبر در را کنفرانس دومین علمی کمیتۀ ریاست
٣۴ از متشکل سمینار علمی کمیتۀ آن از پس گرفتند. عهده بر (١٣٩۶
گردید. تشکیل جهان کشور ١٣ از نظری کامپیوتر علوم ممتاز دانشور

علمی کمیتۀ رؤسای پیشنهاد به زیر برجستۀ محقق ۴ آن، بر عالوه
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پیتر شدند: دعوت اصلی سخنران عنوان به راهبری کمیتۀ تأیید و
چراغچی، مهدی نروژ، اسلو، دانشگاه کامپیوتر علوم استاد اولوسکی،
استاد دپول، فان یاکو انگلستان، کالج امپریال کامپیوتر علوم استادیار
دانشگاه استادیار یتز، لوکاش و هلند، تونته دانشگاه کامپیوتر علوم

لهستان. بروسالو

مقاالت، ارسال سیستم و کنفرانس وب گاه کردن آماده از پس
حرفه ای فهرست ٣٠ حدود طریق از گسترده طور به مقاالت فراخوان
فراخوان، این نتیجۀ در شد. توزیع اجتماعی شبکه های و علوم کامپیوتر
به مقاله هر برای شد. ارسال کنفرانس به جهان کشور ١٠ از مقاله ٢٠
گردید. تنظیم علمی کمیتۀ اعضای توسط مروری گزارش ۴ متوسط طور
بودن بدیع نتایج، درستی معیارهای با مقاله ٨ ارسالی، مقاالت میان از

شد. برگزیده نتایج ارزش و یافته ها،

همایش های سالن در شهریور ٢٣ تا ٢١ روزهای در کنفرانس
دانشجویان و استادان از نفر ۴٠ حدود شد. برگزار فرمانيه پردیس
سخنرانی ۴ بر عالوه کردند. شرکت همایش این در کامپیوتر علوم
دکتری دانشجویان ارائۀ جلسۀ یک شده، پذیرفته سخنرانی ٨ و اصلی

شد. برگزار نیز آموزشی کارگاه یک و پذیرفته شده) سخنرانی ٢ (با

حمایت مورد نظری کامپیوتر علوم بین المللی کنفرانس دومین
انجمن و اطالعات پردازش بین المللی اتحادیۀ ٨ · ١ کارگروه رسمی
توسط کنفرانس مجموعه مقاالت بود. نظری کامپیوتر علوم اروپایی
علوم مقاالت مجموعۀ سریِ از ١٠۶٠٨ (جلد اشپرینگر انتشارات

شد. چاپ کامپیوتر)

موفقیت آمیز تکرار نظری کامپیوتر علوم بین المللی کنفرانس دومین
در ممتاز کیفیت با جامع همایشی برگزاری یعنی قبلی کنفرانس تجربۀ

بود. ایران در نظری کامپیوتر علوم حوزۀ در بین المللی سطح

اصلی سخنرانی های

انگلستان، کالج، امپریال چراغچی، مهدی

The coding lens in explicit constructions.

، هلند تونته، دانشگاه دِپول، فان یاکو

Parallel algorithms for model cheching.

لهستان، بروسالو، دانشگاه یِتز، لوکاش

Online packet scheduling.

، نروژ اسلو، دانشگاه اولوسکی، پیتر

Design and validation of cloud storage systems using formal

methods.

• نانو علوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

انگلستان، لندن، کالج یونیورسیتی تفرشی، سرآبادانی سعیده

Computational studies of the adsorption of hydrazine on Cu
surfaces: A dispersion-corrected DFT study.

اصفهان، دانشگاه لهراسبی، امیر

Multi scale modeling of microtubule under influence of ex-
ternal electric field: Molecular dynamics and coarse grain
methods.

مدرس، تربیت دانشگاه و پژوهشگاه مشائی، احمد

Plasmon and catalytic enhanced photoelectrochemical wa-
ter splitting of efficient hematite photoanodes produced by a
scalable electron beam evaporation method.

، فنالند آلتو، دانشگاه علوم دانشکدۀ سرآبادانی، جالل

DNA translocation through a nanopore.

آرژانتین، آیرس، بوئنوس دانشگاه بوِچی، لئوناردو

A quantitative model for oxygen uptake and release in a fam-
ily of hemeproteins.

آرژانتین، آیرس، بوئنوس دانشگاه آرار، مهرنوش

Enhanced sampling and free energy calculations in molecu-
lar simulations.

، پژوهشگاه و مدرس تربیت دانشگاه جمالی، یوسف

The concepts and applications of fractional order differential
calculus in modelling of viscoelastic systems.

چین، نانجینگ، دانشگاه هاشمی نژاد، میثم

Plasmonic imaging of the interfacial potential distribution on
bipolar electrodes.

عمومی سمینار •

شریف، صنعتی دانشگاه ریحانی، سید نادر سید

How biological tissues respond to external forces? An optical
tweezers study.

، آمریکا مریلند، دانشگاه حافظی، محمد

Measurement protocols for many-body observables in syn-
thetic quantum matters.
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بهشتی، شهید دانشگاه شهبازیان، شانت

Reclaiming the “identity” of atoms in molecules and crystals

as “real-space” quantum subsystems.

تخصصی سمینار •

، پژوهشگاه اخوان، مژده

Ab Initio reactive computer aided molecular design.

شریف، صنعتی دانشگاه شاهی، فرزاد

Quantum loop topography for machine learning.

، پژوهشگاه فرجام، مانی

Electron localization in disordered graphene for nanoscale

lattice sizes: Multifractal properties of the wavefunctions.

، پژوهشگاه اصل، اسکندری امیر

Finite-temperature properties of strongly correlated systems

via variational Monte Carlo.

، پژوهشگاه زاهدی، مجتبی

Fundamental limitations for quantum and nanoscale thermo-

dynamics.

بهشتی، شهید دانشگاه صادقی، علی

Markov state model of the two-state behaviour of water.

پژوهشکده میهمانان

فنالند؛ آلتو، دانشگاه ، سرآبادانی جالل
آرژانتین؛ آیرس، بوئنوس دانشگاه ، آرار مهرنوش

آرژانتین؛ آیرس، بوئنوس دانشگاه ، بوِچی لئوناردو
لهستان تکنولوژی)، و علم (دانشگاه wust ، مچنیکوفسکی پاول

مولکولی مکانیک و الکترونیک در جدید رهیافت های کارگاه •

نانو علوم پژوهشکدۀ در ١٣٩۶ تیر ٨ تا ٧ روزهای در کارگاه این
و مولکولی الکترونیک حوزۀ به داشت اختصاص عمدتاً و شد برگزار
الکترونیک حوزۀ است. ناشناخته تقریباً ایران در که مولکولی مکانیک
انواع الکترونیکی، ادوات ساخت و طراحی بررسی به اتمی و مولکولی
مکانیک حوزۀ همچنین می پردازد. غیره و منطقی مدارهای و گیت ها
آنها حرکت نحوۀ و مولکولی ماشین های ساخت و طراحی به مولکولی

کوچکی مقیاس چنین در طراحی برای دارد. اختصاص سطوح روی
رفتار است الزم می شود محدود مولکول یا اتم چند به سیستم اندازۀ که
تجربی مرحلۀ برای همچنین شوند. کنترل روش هایی با اتم ها کوانتومی
با مرتبط آزمایشگاهی وسایل به است الزم تجربی و آزمایشگاهی
این در شود. پرداخته غیره و مولکول سنتز تصویربرداری، اندازه گیری،
این بنیانگذاران از که مطرحی سخنرانان حضور از شد سعی همایش
مدعو سخنران ۴ حضور با کارگاه این شود. استفاده هستند دنیا در حوزه
شرکت کننده ٣٠ مجموعاً حضور با و داخلی، مدعو سخنران ٣ خارجی،
آموزشی سخنرانی ۴ ارائۀ کنفرانس این بارز ویژگی های از شد. برگزار
مولکولی، الکترونیک بنیانگذاران از که بود یواخیم کریستین توسط
نانوچرخ کوچکترین برای گینس رکورد صاحب و مولکولی مکانیک
طریق از کارگاه به مربوط اطالعات و سخنرانی ها این است. دنده

است: دسترسی قابل زیر وبگاه

http://nano.ipm.ir/tmem/index.jsp

برگزارکنندگان

. پژوهشگاه ، عسگری رضا ؛ پژوهشگاه ، فیضی امید

مدعو سخنرانی های

ملی انستیتوی و فرانسه علمی، تحقیقات ملی مرکز یواخیم، کریستین
ژاپن، مواد، علم

– A general introduction on nanotechnology, nanomaterials

and nanoscience (Including STM, AFM, 4-STM…).

– Quantum Hamiltonian Logic gates.

– Tutorial on single molecule mechanics: Gears, motors and

cars.

– Tutorial and introduction on molecular electronics.

آلمان، ،Scienta Omicron مؤسسۀ و پژوهشگاه اتابک، مهرداد

Scanning probe microscopy techniques for atomic scale char-

acterization and molecular electronics applications.

، پژوهشگاه و بهشتی شهید دانشگاه ناوی، کیوان

Nanotechnology design.

، فرانسه ساباتیه، پل دانشگاه جورجت، برتراند

Quantum computation with small system.

تهران، دانشگاه یزدی، شاطرزاده زهرا

Characterization of coupled dangling-bond pairs on a silicon

surface.
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، پژوهشگاه فیضی، امید

Designing QHC logic gates: On a Si(100)-H surface and us-

ing molecules.

، فرانسه علمی، تحقیقات ملی مرکز گوتیر، سباستین

Nc-AFM and KPFM investigation of AlN (0001) surfaces

and metals deposited on AlN (0001) surfaces.

پایین ابعاد الکترونیکی مواد ترابردی خواص کارگاه •

علوم پژوهشکدۀ در ١٣٩۶ ماه شهریور ٢٩ و ٢٨ روزهای کارگاه این
ابعاد الکترونیکی مواد ترابردی خواص حاضر، حال در شد. برگزار نانو
نانوست علوم و فیزیک حوزۀ چالش برانگیز بخش های از یکی پایین
اجزاء و دستگاه ها مهندسی و طراحی برای خواص این علمی درک و

است. ضروری بسیار نانو ابعاد در آنها الکترونیکی

و الکترونیکی خواص بررسی عمده، طور به کارگاه، این موضوع
و بود بعدی) دو مواد و کوانتمی (نقطه های پایین ابعاد مواد اپتیکی
و ارائه خارجی و داخلی پژوهشگران از برخی دستاوردهای آن، در
زمینه هایی ایجاد کارگاه، این برگزاری از هدف شد. گذاشته بحث به
جوان پژوهشگران خصوص به پژوهشگران و دانشجویان آشنایی برای
پایین ابعاد الکترونیکی مواد شاخۀ در اخیر پیشرفت های از بخشی با
و شرکت کنندگان بین خوبی ارتباط و شد محقق خوشبختانه که بود
دانشگاه با علمی همکاری نهادن بنا گرفت. شکل مدعو سخنرانان
بود همایش این اهداف جمله از نیز لهستان کشور در ورتسالو صنعتی

شد. پایه ریزی تاحدودی ارتباط این زمینۀ خوشبختانه که

مدعو سخنران ۴ خارجی، مدعو سخنران ٣ حضور با کارگاه این
شرکت کنندۀ ٣ (شامل شرکت کننده ۴۵ مجموعاً حضور با و داخلی،
یک پذیرفته شده، چکیده  های میان از گرفت. انجام غیرمدعو) خارجی
خارجی)، غیرمدعو (سخنران بلند شفاهی سخنرانی عنوان به چکیده
توسط سخنرانی ٢ (شامل کوتاه شفاهی سخنرانی عنوان به  چکیده پنج
مدعو غیر سخنرانان توسط سخنرانی ٣ و خارجی مدعو غیر سخنرانان

شد. ارائه داخلی)

از علمی هیئت عضو ٢٠ شرکت کارگاه این ویژگی های از
بود دکتری دانشجوی ٢٠ و سخنرانان) (شامل داخلی دانشگاه های
و بحث جهت فراهم شده فرصت های و سخنرانی ها به زیادی اقبال که

دادند. نشان گفتگو

زیر وبگاه طریق از کارگاه این به مربوط اطالعات و سخنرانی ها
است: دسترسی قابل

http://nano.ipm.ac.ir/tpldem/invited.jsp

برگزارکنندگان

پتاش پاول
؛ پژوهشگاه ، عزیزی مریم ؛ پژوهشگاه ، عسگری رضا

. لهستان روکالو، دانشگاه ،

علمی کمیتۀ

. پژوهشگاه ، عزیزی مریم ؛ پژوهشگاه ، عسگری رضا

سخنرانی ها

، پژوهشگاه عسگری، رضا

Plasmon modes in two-dimensional crystalline systems.

لهستان، وروتسالو، صنعتی دانشگاه ماهنیکوسکی، پاول

– 30 years of self-assembled quantum dot physics: A theoret-
ical perspective.
– Quantum optics with quantum dots.

لهستان، وروتسالو، صنعتی دانشگاه پتاش، پاول

Topological properties of BiSb monolayers.

لهستان، وروتسالو، صنعتی دانشگاه روشاک، کاتاژینا

– Generation of qubit-environment entanglement via pure de-
phasing processes.
– Equivalence of qubit-environment entanglement and dis-
cord generation via pure dephasing interactions and the con-
sequences thereof.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه مقدم، قربان زاده علی

Inducing exotic superconductivity in two-dimensional mate-
rials.

، پژوهشگاه رمشتی، زارع بابک

Thermoelectric transport in two-dimensional materials.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه عابدین پور، سعید

Optical conductivity of topological semimetals.

• تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ •

تابستانی مدرسۀ •

مدرسۀ ششمین بنیادی دانش های پژوهشگاه تحلیلی فلسفۀ پژوهشكدۀ
محتوا، برون گرایی: و «درون گرایی عنوان با را تحلیلی فلسفۀ تابستانی
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كرد. برگزار ١٣٩۶ شهریورماه ٢٢ تا ٢٠ روزهای در هنجار» و شناخت
شد: تدریس زیر مباحث روزه سه مدرسۀ این در

، پژوهشگاه موسویان، نصیر

معناشناختی. برون گرایی

، پژوهشگاه طیبی، ساجد

مفرد. اندیشه های و ذهنی پرونده های –
شفافیت. مسالة و ذهنی پرونده های –

، پژوهشگاه زمانی، محسن

برگمن. ذوحدین قیاس توجیه: در برون گرایی و درون گرایی

، پژوهشگاه مروارید، محمود

ذهنی. حاالت به معرفت و محتوا در برون گرایی

، پژوهشگاه صائمی، امیر

عملی. دالیل در برون گرایی و درون گرایی

، پژوهشگاه وحید، حمید

باور. و عمل برای دالیل انواع –
ادارکی. دالیل –

مدرسه دوم روز در آنالین سخنرانی •

پاریس، نیکو، ژان انستیتو کریگل، یوریا

Dual-process congnitivist internalism.

• فیزیک پژوهشکدۀ •

آماری فیزیک و چگال مادۀ سمینار •

، پژوهشگاه جمالی، طیب

Active fluid at circular interfaces: Pressure and current den-

sity.

اصفهان، صنعتی دانشگاه قربانی، الهه

Variational wave functions for the distorted Heisenberg

model on the traingular lattice.

، پژوهشگاه صفدری، حدیث

Underdamped scaled Brownian motion: (non-)existence of

the overdamped limit in anomalous diffusion.

باال انرژی های سمینار •

، پژوهشگاه و شریف صنعتی دانشگاه ابوالحسنی، علی اکبر

Separate universe approach and soft modes in cosmological

perturbation theory.

، پژوهشگاه اردهالی، اعرابی آرش

The SYK (Sachdev-Ye-Kitaev) model and black hole physics.

برزیل، پائولو، سن دانشگاه تبریزی، خواجه زهرا

A neutrinophilic 2HDM as a UV completion for the inverse

seesaw mechanism.

، پژوهشگاه سراج، علی

Strolling along gauge theory vacua.

پژوهشگاه، ، رجایی مشکات

Pico-charged intermediate particles rescue dark matter

interpretation of 511keV.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه یعقوبی، آسیه

Rayleigh Taylor instability in some astrophysical systems.

آلمان، اُسی یتسکی، وون کارل دانشگاه مطهر، زهرا

Scalarization of static and slowly rotating neutron stars with

various realistic equations of state.

، کانادا پریمیتر، مؤسسۀ میرز، رابرت

Holographic complexity (replay recorded videos).

، فرانسه پاریس، دیدروی دانشگاه گازئو، پیر ژان

Spectral properties of the quantum mixmaster universe.

بنیادی فیزیک سمینار •

اصفهان، دانشگاه انصاری مهر، رهام

Time without passage in contemporary philosophy and logi-

cal possibility of time travel.

تهران، دانشگاه اکرمی، ابراهیم سید

A new formulation of quantum mechanics.

عمومی سمینار •

اتریش، تکنولوژی، و علوم مؤسسۀ ، برزنجه شبیر

Nonreciprocity with optomechanical cavity.
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کیهان شناسی بین المللی کنفرانس گزارش •
شد. برگزار پژوهشگاه در مرداد ١٩ تا ١۴ از همایش این

بزرگ مقیاس در عالم تحول و تکوین مطالعۀ به کیهان شناسی
کیهانی، روزآمد و دقیق مشاهدات به توجه با امروزه می پردازد.
جایگاه از و درآمده فیزیک از دقیق حوزۀ یک صورت به کیهان شناسی
در جهانی تحوالت با همزمان و همگام است. گشته برخوردار ممتازی
فیزیک جوان استادان و مستعد دانشجویان از بسیاری توجه نیز ایران
از مختلفی مناطق در ساله هر است. شده معطوف کیهان شناسی به
کیهان شناسی حوزۀ در علمی نشست های و مدرسه ها کنفرانس ها، دنیا
ظرفیت به توجه با ایران در فعالیتی چنین به اقدام می گردد. برگزار
دستاوردهای کیفی ارتقای برای است مغتنمی فرصت جوان محققان

پژوهشی.

و بین المللی سرآمد چهره های از برخی حضور با برنامه این
بخش در شد. برگزار کیهان شناسی حوزۀ در خارج مقیم ایرانیان
جهان «فیزیک همچون مختلفی موضوعات همایش، این اصلی
بافت و کیهانی بزرگ مقیاس «ساختارهای تورمی»، مدل های و اولیه
کیهانی»، ساختارهای و کیهانی زمینۀ تابش «ناهنجاری های کیهانی»،
مدعو سخنرانان توسط کیهانی» کاتوره ای میدان های در «موضوعاتی و
سخنرانی های ارائۀ به همایش این از دیگری بخش شد. مطرح
یافت. اختصاص پوستر ارائۀ همچنین و شرکت کنندگان توسط کوتاه
کنفرانس این جذاب بخش های دیگر از نیز علمی مناظره های

بود.

برگزارکنندگان
امجد پژوهشگاه؛ و شریف صنعتی دانشگاه ابوالحسنی، علی اکبر
شهید دانشگاه فرهنگ، مرضیه ایتالیا؛ بولونیا، دانشگاه عشوریون،
نظری)، فیزیک بین المللی (مرکز ICTP میربابایی، مهرداد بهشتی؛
پژوهشگاه. و بهشتی شهید دانشگاه موجد، محمدصادق سید ایتالیا؛

مدعو سخنرانان
پژوهشگاه؛ فیروزجاهی، حسن هلند؛ الیدن، دانشگاه اکرمی، یاشار
مطالعات مؤسسۀ شفیع لو، آرمان تهران؛ دانشگاه نورباال، مهدیار
آلمان؛ هایدلبرگ، دانشگاه شفر، مالته بیورن جنوبی؛ کرۀ پیشرفتۀ
سناتوره، لئوناردو کانادا؛ کلمبیا، بریتیش دانشگاه اسکات، داگالس
پنسیلوانیا، دانشگاه شد، کران راوی آمریکا؛ استانفورد، دانشگاه

آمریکا. استانفورد، دانشگاه سیلورشتاین، اوا آمریکا؛

کنید: مراجعه زیر آدرس به بیشتر اطالعات کسب برای

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

سخنرانی ها

، هلند الیدن، دانشگاه اکرمی، یاشار

– Observational tests of gravity and dark energy:

a) Background evolution, and linear and quasilinear
regimes.

b) Nonlinear regime and screening mechanisms.

– From ultra-large to ultra-small scales:

a) Ultra-large scales and future experiments (Euclid and
the SKA).

b) Kinetic field theory of large-scale structure and nonlin-
ear observables.

c) Local tests of gravity.

، پژوهشگاه فیروزجاهی، حسن

– Inflation and primordial anisotropies.
– The role of defects during inflation.
– The application of ”delta N” formalism in anisotropic back-
grounds.
– EFT approach to anisotropic inflation.

تهران، دانشگاه نورباال، مهدیار

Stochastic methods in inflation.

جنوبی، کرۀ جنوبی، کرۀ پیشرفتۀ مطالعات مؤسسۀ شفیع لو، آرمان

– Special topics in data analysis in cosmology.
– Beyond the standard model of cosmology.

آلمان، هایدلبرگ، دانشگاه شفر، مالته بیورن

– Random fields in cosmology (random fields, central limit
theorem, sosmic structure formation, fluid mechanics, lin-
earization, nonlinearities and non-Gaussianities).
– Statistical inference in cosmology (likelihoods, bayesian
statistics errors, MCMC techniques, model selection, statis-
tical evidence).
– Squeezing cosmological information out of a weak lensing
survey.

، کانادا کلمبیا، بریتیش دانشگاه اسکات، داگالس

– Standard model of cosmology.
– Current status and the future of observational cosmology
from CMB to LSS.
– CMB after Planck (theory, experiments and their scientific
goals).
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، آمریکا استانفورد، دانشگاه ، سناتوره لئوناردو

– Effective field theory in cosmology.
– Precision comparison of the power spectrum in the EFT of
LSS.

، آمریکا پنسیلوانیا، دانشگاه شد، کران راوی

– Structure formation: Linear theory, P(k) and the BAO.
– The excursion set approach: Halo abundances and cluster-
ing.
– The Halo model in practice.
– The BAO linear point: A cleaner cosmological standard
ruler.
– Assembly bias: Halo stochasticity and the cosmic web.
– Non-Markovian random walks.
– Mark correlation functions.

، آمریکا استانفورد، دانشگاه سیلورشتاین، اوا

– Introduction to inflation and primordial observables.
– B modes, large fields, and axion monodromy.
– Non-Gaussianity and QFT (new results).
– Different approaches to inflation in string theory.

• نجوم پژوهشکدۀ •

هفتگی سمینار •

چین، پکن، رصدخانۀ نودهی، قاسمی معصومه

Testing the Kerr black hole hypothesis: X-ray reflection spec-
troscopy.

، تبریز دانشگاه گودرزی، حدیث

Sunspot: Structure, importance and fine structures (UDs).

، پژوهشگاه ، مجومرد کرمی آسیه

Bubble uncleation during inflation.

انگلستان، کمبریج، دانشگاه گیلمور، جری

Gaia-one billion objects in 3+dimensions.

، آمریکا میسوری، دانشگاه و پژوهشگاه مشحون، بهرام

Anisotropic gravitational collapse and cosmic jets.

زنجان، دانشگاه شمالی، رامین

Adaptive optics system design for astronomy.

، پژوهشگاه جوانمردی، بهنام

Cosmological investigations on large and small scales.

رصدی اخترفیزیک و نجوم آموزشی سمینار •

پژوهشگاه نجوم پژوهشکدۀ در رصدی نجوم هفتگی سمینارهای
در نجوم پژوهشکدۀ علمی کادر از تن ٨ توسط بنیادی دانش های
ماهه ٢ زمانی بازۀ در رصدی اخترفیزیک و نجوم متنوع زمینه های
از امروزه می رسد. پایان به ماه مهر ١١ در و شد آغاز مرداد ٢۴ از
نحوۀ به پایین به باال مقیاس از می توان رصدی نجوم مطالعات جمله
کهکشانی، خوشه های و گروه ها مثل مقیاس بزرگ ساختارهای تشکیل
میان کهکشانی محیط و گاز ستاره زایی، کهکشان ها، تشکیل چگونگی

نمود. اشاره مرکزی سیاهچاله اثرات و

سخنرانی ها

، پژوهشگاه خسروشاهی، حبیب

کهکشانی. گروه های و کهکشان ها

، پژوهشگاه فرهنگ، امین

میان ستاره ای. محیط های

، پژوهشگاه اجرایی)، (دبیر رئوف مجتبی

کیهانی. شبیه سازی و کهکشان ها شکل گیری

، پژوهشگاه جوانمردی، بهنام

کوتوله. کهکشان های

، پژوهشگاه ، مالیی نژاد علیرضا

کهکشان ها. تحول و ساختار

، پژوهشگاه جوادی، عاطفه دکتر

ستارگان. تحول

، پژوهشگاه نظامی، شیخ سمیه

اخترفیزیکی. جت های

، پژوهشگاه میرآقایی، حلیمه

رادیویی. کهکشان های

چگونگی و کهکشان ها ساختار تشکیل به مربوط مسائل
مطالعات در روز مسائل از آنها شکل گیری فیزیک و توزیع
نظریۀ به می توان مسائل آن میان از که می شود محسوب اخترفیزیکی
سازوکار چگونگی تاریک، مادۀ هاله های برای سلسله مراتبی تشکیل
باریونی مادۀ پراکندگی کهکشانی، هاله های سن زیرساختارها، ابقای
و درون به گاز جریان سرد، تاریک مادۀ سلسله مراتبی درون ساختار
ادغام ستاره زایی، گاز، سرمایش یونیزاسیون، کهکشان ها، بیرون به
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کهکشانی فعال هستۀ بازخورد اثرات و شیمیایی عناصر تحول و
مستلزم ها کهکشان تکامل و شکل گیری شبیه سازی های کرد. اشاره
گرمایش و سرمایش شیمیایی، غنای باریونی، مادۀ فیزیک دانستن
در انرژی برون دهی اثرات و سیاه چاله ها وشکل گیری ستاره زایی گاز،

می باشند. فرایند این

افراد تخصص به توجه با تا شده تالش سمینارها سری این در
مطالب مرور به است آمده باال در که ها زمینه این از هریک در مختلف

بپردازیم. شده ذکر

گستره ای چنین ایران در دانشگاهی و مؤسسه هیچ تاکنون که آنجا از
اهمیت سمینارها این برگزاری بود، نکرده ارائه را رصدی نجوم مباحث از
از یکی دارد. زمینه این به افراد جذب و نجوم علم ترویج در ویژه ای
تحصیالت دانشجویان در انگیزه ایجاد سمینارها این برگزاری اهداف
همکاری و رصدی نجوم زمینۀ در مناسب گرایش انتخاب برای تکمیلی
این تاحدودی که است بوده زمینه این در نجوم پژوهشکدۀ پژوهشگران با
٣٠ متوسط طور به سمینارها این از یک هر در است. شده محقق هدف
آنها بیشتر که کرده اند شرکت مختلف تحصیلی مقاطع دانشجویان از نفر
تعدادی و بوده اند تهران دانشگاه های تکمیلی تحصیالت دانشجویان از

داشته اند. شرکت سمینارها این در نیز شهرها دیگر دانشجویان از

• ایران نور چشمۀ طرح •

سنکروترون تابش از استفاده با ایکس پرتو جذبی طیف سنجی مدرسۀ •
جلیله وند، فریده تدریس با ١٣٩۶ ماه تیر ١۴ تا ١٠ از روز پنج مدت به
دانش های پژوهشگاه ٢ شمارۀ سالن در کانادا، کلگری دانشگاه دانشیار
از تن بیست مدرسه این در شد. برگزار نیاوران) (ساختمان بنیادی
میان از که استادان و پژوهشگران، تکمیلی، تحصیالت دانشجویان
آموزشی دورۀ این در کردند. شرکت بودند، شده برگزیده متقاضی ۶٠
و نرم افزار با کار آموزش پایانی، روز دو در و شد ارائه سخنرانی ٩
آزمون همچنین و شرکت کنندگان پیشنهادی طرح نگارش تحلیل داده ها،

گردید. برگزار دوره به مربوط

نور چشمۀ طرح (مدیر رحیقی جواد ماه تیر ٣٠ تا ٢٣ روزهای در •
عرصۀ در پیشگامان از یکی که ایتالیا INFN پژوهشی مؤسسۀ از ایران)
ساخت در پیشرفته آزمایشگاه این کرد. بازدید است ذرات شتابگرهای
عالقۀ به توجه با و دارد زیادی تخصص نیز شتابگرها انواع تجهیزات
خوب گزینۀ یک عنوان به می تواند ایران، با همکاری به آن مسئوالن
این گردد. قلمداد ایران نور چشمۀ خطی شتابگر تجهیزات تأمین برای
برای خطی شتابگر چندین ساخت حال در نیز حاضر حال در آزمایشگاه
و باریکه خطوط زمینۀ در همچنین است. جهان مختلف شتابگرهای
کمک می تواند نیز الکترونی تفنگ و خالء تجهیزات ساخت و طراحی

دهد. انجام شایانی

• چگال مادۀ ملی آزمایشگاه •

سخنرانی با تیرماه ١۴ روز در «DFT یا چگالی تابعی «نظریۀ سمینار •
و چگالی تابعی نظریۀ بر حاکم «تئوری عنوان با و علیدوستی محمد

شد. برگزار آن» کاربردهای

٢١ روز در «(TEM) عبوری الکترونی «میکروسکوپ های سمینار •
پیرامون سمینار این در شد. برگزار علیپور سعیده سخنرانی با تیرماه
در آنها کاربرد و عبوری الکترونی میکروسکوپ های عملکرد و ساختار

شد. صحبت مواد آنالیز

• ایران ملی رصدخانۀ طرح •

بزرگی گروه میزبان بنیادی، دانش های پژوهشگاه و ایران ملی رصدخانه
مدیریت و ساخت، طراحی، حوزۀ در جهان متخصصان برجسته ترین از

بودند. زمینی بزرگ رصدخانه های

تلسکوپ تفصیلی طراحی بررسی جهت متخصصان از گروه این
کنترل و الکترونیک مکانیک، شامل ایران ملی رصدخانه متری ٣٫۴
مدت به ١٣٩۶ ماه شهریور ٣ جمعه روز از اصلی، آینه نگهدارندۀ و پایه
تیم این کردند. برگزار مهندسان و طرح مدیران با را جلساتی روز، چهار
جریان در و کردند بازدید گرگش قله در ایران ملی رصدخانه سایت از

گرفتند. قرار رصدخانه ساختمان و محفظه ساخت عملیات

المللی بین شورای دبیر و کمبریج دانشگاه از گیلمور جری پروفسور
رصدخانه طرح پیشرفت وضعیت گزارش و جمع بندی مسئولیت طرح،
و جمع بندی مسئولیت سویس از زاگو لورنزو پروفسور و ایران ملی
بین در بودند. عهده دار را متری ٣٫۴ تلسکوپ طراحی فنی گزارش
فناوری با تلسکوپ نخستین فعال اپتیک و مکانیک طراح داوران،
سیستم مهندس همچنین و نرم افزار مهندس برجسته ترین فعال، اپتیک
بودند داوری عهده دار سازمان این تایید با که اروپا جنوبی رصدخانه ارشد
بریتانیایی مسئول بریتانیا، نجوم فناوری های مرکز از داشتند. حضور
رصدخانۀ سابق رئیس داشت. حضور E-ELT عظیم تلسکوپ پروژۀ
١٠ تلسکوپ علمی مدیر اسپانیا، متری ١٠ تلسکوپ سازندۀ و GTC
LBT دوچشمی تلسکوپ مکانیک طراحی و جنوبی آفریقای متری
مشاوران و الکترونیک، اپتیک، متخصصان بودند. طراحی داوران جزو
داوران بین در نیز چین و سوئیس از متری ۴ تلسکوپ ساخت پروژۀ

بودند.

طراحی روند از رضایت ابراز ضمن داوران جلسات، این نتیجۀ در
مشاوره برای تلسکوپ، ساخت برای تیم مدیریت و فنی های توانایی و
در شده ارائه برنامۀ اساس بر کردند. آمادگی ابراز پروژه طول در
سامانۀ و رصدخانه محفظۀ گنبد ساخت و طراحی آغاز جلسات، پایان
گرفت. قرار ایران ملی رصدخانه طرح کار دستور در اولیه، آینۀ نگهدارندۀ
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