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 اخجبر اًجوي

 یرطا  ا یکو فوسون یک، اندمن ادشسأؾفو  سأثط ثبکمبل

رضا ثا تا ثثثقربزضوا  زکشرط    یزضگصقز اؾشبز گطام

ضا ثر   زانكراب  ازعررطا    یعیرک اؾشبز گرطو  ف ،ثی نیدار

 یزسؿر   یذبنواز  محشطم آ  مععظ و خبمع  زانكرابر 

آ   یضحمز واؾرع  ثرطا   یعطو نموز  و اظ ثبضگب  ازه

 مؿرأزز  یكرب  ثبظمبنسگب  ا یثطا یلمطحوم و نجط خع

 .نمبیسیم

 
-یطانری ، زانكرمدس و مرشرطا ا  جااا ثثیعلدطوفؿروض  

اؾرشبز ثطخؿرش     یرک، و کوانشوم ازکشطون یعضز یکبییامط

، ضوظ (MITمبؾبچوؾرز    یموؾؿ  فدربوض ثبظنكؿش  

 ضا وزاا نموز. یزاض فبن یؾبزا 89زض ؾن  یوضقهط 22

 یرن فقسا  اؾرندب  ا  یطا ،ا یکو فوسون یکادش اندمن

و زانكرمدسا    یرع عع وَدب  رمزانكمدس ثطخؿش  ضا ث  

 .کدسیمعطو  یزسؿ  یکو فوسون یکع م ادش
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 یدزض سربض  ی،ث  حول و قو  ازهر  

 یشرر ثررب حًرروض کم  28/07/95

 یع مر  یررب   اندمن گطو  یدس انشربثبر و نمب

ؾطکبض ذبنم  ی،و فدبوض یقبروظاضر ع وم، سحق

انشربثبر زض زفشرط اندمرن    یفبَم  دوضفطز، آضا

 یرز اوزو یرت سطس ثر   یرسارب کر  کبنس  قمبضـ قس

مكرررم قررسنس:  یررطسعررساز آضا ثرر  قررط  ظ  

 ی ا... گطانذب  نهطر -1

 یفطق مطوج  محمسکبظم -2

 یؾداسر یسیحم یمهط -3

 فطز  یذبزه یمحمس یسضيبحم -4

 یمحمس مهسو -5

 آضا مد ؽ ینمحمسحؿ -6

 یسوؾ محمسکبظم  -7

 یمحموز مالثبق -8

 فط یثقن ینحؿ -9

 یربسن یوؾف -10

 غالمطيب ردطآؾب -11

 یمیکط یممط -12

 یضحمش قبئس یمهس -13

و  مرسیط   یئزر یان  یاعًب عدوا  ث ددح ننط اول  ک 

 مرسیط   یئرز رازجسل   یع  یاعًب عدوا  ث  یزو ننط ثعس

 قسنس. یینسع

قرمبضـ قرس،    یرع مطثوٌ ث  ثبظضؾب  ن یآضا رمچدین

 یرط سعرساز آضا ثر  قرط  ظ    یرز اوزو یتث  سطس یساربکبنس

 :رؿشدس

 یطیفبيل خهبنا -1

 یمحموز ثطربن -2

 یانهبض یمحمسع  -3

و  یعدوا  ثربظضؼ انر    ث  یتننط اول و زوم ث  سطس ک 

 یرک و فوسون یرک اندمرن ادش  قرسنس.  یینازجسل سع یع 

ک  عالق  ذوز ثر  اندمرن ضا ثرب     یعانیعع ی اظ ک  یطا ا

 یگصاقرشدس سكرکط و قرسضزان    یفقس  ث  نمب یساکبنس

 یثرطا  یرعا  عع یرن ا یر  نموز ، افشرربض زاضز کر  اظ ک   

 .یسنمب یرمکبض ث ارساف اندمن زعور  یكجطزد

 انجمن اخبــار         

اوتخابات  یجوتا

ديره  یاوجمه برا

1395-1398 
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ٍاقعیت فیسیکی، : فیسیکذاًبى اثجبت کردًذ
 پیش از سٌجش، ٍجَد ًذارد 

 یبض اوف ي ضبفتت  یبت ػج یتمبَ

 ی یببٍوظش کببٍ چىبببن آن یببت ياقؼ

اص آصمبًن   دَبذ   یمب  یحسا تًضب  کًاوتًم آن

 چشاکببٍآمببذ   یببشينسببشثدىذ ث یفببشید

مطبًُس   یصآصمب یک یپظيَطفشان ثب اجشا

اص  یصتب پ یضیکیف َبی یتياقؼثبثت کشدوذ 

 .ضًوذ  يجًد وذاسوذ یشیگ اوذاصٌآوکٍ 

  1یباسبتشا   یداوطفبٌ مد یضیکذاوبنف تبصگی ثٍ

اسبت کبٍ    یضبمل جسم دس حبل حشکت یصآصمب یهاوذ  ا سا اجشا کشدٌ یدشجبن ي داس یشاوتخبة تأخ یصآصمب

جسبم   یبه کبٍ ا  کىذ یپشسص سا مغشح م یها 2یدشي یصمًج سفتبس کىذ. آصمب یک یبرسٌ  یکمبوىذ  تًاوذ یم

 کىذ؟ یم گیشی یمتصم یا دس چٍ مشحدٍ

 یٍضبج  یسفتبس یب کىذ یمبوىذ مًج سفتبس م یبسىجص مب   یجسم  مستقل اص چفًوف یها گًیذ یم یمسد ػقل

 یٍضج یسفتبس یب)ثب تذاخل(  مطبثٍ مًج یسفتبس ی مطبَذٌ کىذ یم ثیىی یصکًاوتًم پ یضیکامب ف  ثٍ رسٌ داسد

 یقبب  دق یبه ( آن داسد ي اشکتستش )ح یبنجسم دس پب یهسىجص ا یثٍ رسٌ )ثذين تذاخل(  تىُب ثٍ چفًوف

 .اوذ یبفتٍ دستثذان  یبییاست کٍ پظيَطفشان استشا  یضیَمبن چ

 یبه اسضبذ ا  یاص اػضبب  یکبی ي  ANUداوطبفبٌ   یي مُىذس یضیکف ی داوطکذٌ یبس  استبد3تشاسکبت اوذسي

 :گًیذ یم یقبتیتحق گشيٌ

                                              
1 Research School of Physics and Engineering. Australian National University (ANU), Canberra, Australia. 
2 John Wheeler's delayed-choice 
3 Associate Professor Andrew Truscott 

 اخبــار         
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ثٍ سىجص  یضچ َمٍ کىذ یثبثت م یصآصمب یها

 ی . دس سغح کًاوتًمگشدد یثشم یشیگ ي اوذاصٌ

يجًد  یذ کٍ ثٍ آن وفبٌ وکى یتب صمبو یتياقؼ

 وخًاَذ داضت.

مشمًص ثًدوطببن    ثبيجًد یص آصمب یها وتبیج

 کىىبذ   یمب  ییبذ کًاوتبًم سا تأ  ی یٍصحت وظش

کًچبک    یبساثؼببد ثسب   یببی ثشدوکٍ  ای یٍوظش

 یبسیثسب  َبی یفىبيس ی حبکم است ي تًسؼٍ

 یَببب ي تشاضببٍ یضسَبببَببب    -LED یببشسا وظ

 .کىذ یکىتشل م یًتشیکبمپ

 یتىُب اجبشا  وٍ ANUداوطفبٌ  یپظيَط گشيٌ

ثبٍ   یبت ثبب مًفق  - سسیذ یثٍ وظش م یشممکهغ 1۷۹۱ضذن آن دس سبل  کٍ دس صمبن مغشح -سا  یصآصمب یها

ٍ وًس تًسظ آ یپشتًَب ثشجُص یمجى یدشي ی یذٌسشاوجبم سسبوذ  ثدکٍ مًفق ثٍ مؼکًع کشدن ا ضبذ ي    یىب

ً   1یمًفخببک  سيمبه  .اوذ ضذٌ پشاکىذٌ  یضسثٍ کبس ثشد کٍ تًسظ وًس  ییَب دس ػًض اتم  یشدکتب  یداوطبج

کًاوتًم دس مبًسد تبذاخل     یضیکف َبی ثیىی یص: پگًیذ یم ANUداوطفبٌ  یي مُىذس یضیکف ی داوطکذٌ

 یبه ا یامبب يقتب   سسبىذ   یثٍ وظبش مب   یتػج یکبف ی اوذاصٌ ثٍ ضًد  یکٍ دس مًسد وًس ثٍ کبس گشفتٍ م یصمبو

 -کبىص داسوبذ   ثبشَم  یبض و یکبی ا کتش یذانمبوىذ م َبیی یذٌي ثب پذ جشم َستىذ یکٍ داسا-َب  ثب اتم یصآصمب

 .تش خًاَذ ضذ ػجیت مسئدٍ اوجبم ضًد 

                                              
1 Roman Khakimov 

 

.ثویلرثیریتأخشم تیکیثازثآزم یشثانتخ بث

a) ،نؿر  ادشیکی آظمبیف وی طb)  نؿر  اسمی آظمبیف وی ط ک

ی ادشیکیِ ثطاگ ربدبزؽاظ  ربید آثدبی ثیم اؾذی شطرب و 

 .قس  اؾزاؾشنبز 

DLD: delayline detector 

QRNG: quantum random number generator 
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مًسبًم ثبٍ    یسا دس حب ت مؼدق یًمَد یَب اص اتم یا پشيفسًس تشاسکبت دس اثتذا مجمًػٍ یقبتیتحق گشيٌ

ثمبوذ  ضشيع ثبٍ   یَب ثبق اتم یهاص ا یکیکٍ تىُب  یتب صمبو یتدسوُباوذاختىذ ي  یشگ یىطتیه ا -چفب ص ثًص 

 کشدوذ. یشينَب ثٍ ث پشتبة کشدن آن

 ضبًد   یسبص مؼکًع  سَبب مب    پشاکىذٌ یضسی  یاص پشتًَب یجتت یبناص م یمبوذٌ اتم ثبق ثؼذ  تک ی مشحدٍ دس

ٍ    کىىبذ   یتقبعغ ػمل م یکاوذ ي مبوىذ  ضکل دادٌ یا ضجکٍ ییپشتًَب ا فً یها  ی ي سفتبسضببن مطببثٍ ضبجک

 .کىذ یا پشاکىذٌ ماست کٍ وًس س یجبمذ

 ضبذ   یاضبفٍ مب  یصًست تصبدف ثٍ یشَب کشدن مجذد مس یتتشک یثشا یضو یفشیسبص وًس د پشاکىذٌ ی ضجکٍ

ً  ضذ  یم یشاوفشتذاخل ي یبمًضًع مىجش ثٍ تذاخل سبصوذٌ  یها  یسا عب  یشاتبم َبش دي مسب    ییچىبوچٍ گب

ً  ىبوچٍمطبَذٌ وطذ  چ یسبص وًس اضبفٍ وطذ  تذاخد ديم پشاکىذٌ ی کٍ ضجکٍ یکشدٌ ثبضذ. صمبو اتبم   ییگب

 سا اوتخبة کشدٌ ثبضذ. یشمس یکتىُب 

مًضبًع کبٍ    یبه ا ی کىىبذٌ  یبیه تؼ ی  ػذد تصببدف حبل یهثبا

 یتىُبب صمببو   یبش  خ یبب است   ضذٌ اضبفٍسبص  پشاکىذٌ ی ضجکٍ

 تقبعغ گزس کشد. یبنضذ کٍ اتم اص م یذتً 

ثبيس ثبضذ کبٍ   یهثش ا یتشاسکبت  چىبوچٍ ضخص ی گتتٍ ثٍ

کبٍ دس   یسىجطب  یشدثپز یذصًست ثب یهاست  دس ا  یذٌسا ثشگض یخصًص ثٍ یشَبیمس یب یش  مسياقغ ثٍاتم 

 :گًیذ یم یقشاس خًاَذ داد. ي یشاتم سا تحت تأث ی گزضتٍ گیشد  یصًست م یىذٌآ

 یشضبن مس یبنَب دس پب صًست گشفت کٍ آن یمًضًع تىُب صمبو یها .وشفتىذ ای ثٍ وقغٍ دیفش ص وقغٍَب ا اتم 

مجدٍ پظيَص دس  یها وتبیج کشد. یذاَب ثشيص پ آن یا رسٌ یب یکٍ سفتبس مًج ییگشفتىذ  جبقشاس مًسدسىجص

 www.scientificcomputing.comمىجغ:           .است مىتطشضذٌ 1ویچش فیضیک

 www.zoomit.irاص: ضذٌ ثشگشفتٍ

                                              
1 http://www.nature.com/nphys/journal/v11/n7/full/nphys3343.html 

ث   یعچرم  کدسیثبثز م یفآظمب ینا

. زض گطزز یثطم یطیگؾددف و انساظ 

ک  ث   یسب ظمبن یزواقع ی؛ؾُح کوانشوم

 وخوز نروارس زاقز. یس،آ  ناب  نکد

http://www.scientificcomputing.com/news/2015/06/experiment-proves-reality-does-not-exist-until-it-measured
http://www.zoomit.ir/2016/12/15/149664/reality-does-not-exist-until-it-measured/
http://www.nature.com/nphys/journal/v11/n7/full/nphys3343.html
http://www.nature.com/nphys/journal/v11/n7/full/nphys3343.html
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سبکدو  اگط زانكرمدسا  قهرس   

ررربی ذررو ،   مُبزعرر  ؾرر ول 

رررب ضا ظیررط    رررب، یررب ثرربکشطی    خ جررک 

ررب ضا ضوی   میکطوؾکوح زاقشدس ثبیس آ 

ای  مبندس اؾالیسربی قیكر  یک ظیطالی  

 زازنس. قطاض می

 و 1ثی نی س رب زض زانكاب  عیکسا فی

 انس ضیعی کطز  ضوقی ضا دبی  2فطانکنوضر

زیعض قبزض ث   ثبضیک  ک  ثب اؾشنبز  اظ

ربی ظیؿشی و مُبزع   انساظی ؾ ول گیط

زض  انس. قس  ثبال ويو زقیق و ثب 

رب این  فی م سری ی و-ع میربی  کشبة

 .قس  اؾز قدبذش  3یاطدطسو د نبم انل ث 

رب ثب اؾشنبز  اظ این  ثطاین فیعیکسا  عالو 

 .انس قس زاذل ؾ ول  DNAثبال اظ  ینیزثبکربیی  ضوـ قبزض ث  زؾشیبثی عکؽ

سطین  عدوا  سبظ  ث  2016زؾبمجط  13قدج   نف این دیكطفز خسیس ضا زض ضوظ ؾ و رمکبضا 4ضاثین زیکمن

ظ مكکالر دیف ضوی محققب  ک  یکی ا انس. مدشكط کطز  5اضسجبَبر نیچطمويوا سحقیقبسی نكطی  

زردس این اؾز ک  رطگون  عم یبر  قطاض می موضزمُبزع نوضر میکطوؾکودی  ربی ظیؿشی ضا ث  ؾ ول

آظازان   َوض ث ک   زردس یمربی ذونی سطخیح  رب و ؾ ول اکثط ثبکشطی زرس. رب ضا سغییط می مقسمبسی ؾ ول

                                              
1 Bielefeld 
2 Frankfurt 
3 tractor beam 
4 Robin Diekmann 
5 Nature Communication 

  اخبــار         

 اًجرک اپتیکی ثرای ثِ دام اًذاختي ثبکتری ّب
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 یبکوالاقطق یؾ ول ثبکشط یک زض یکیاَالعبر غنش یعسوظ

ی ؾطیع رؿشدس و ضوی ؾُح رب مساوم زض خطیب  َوض ث ربی ذونی  ؾ ول مثالًبوض ثبقدس زض مح ول قد

 نس.میط قوز و می ضقب  زچبض سغییط میؾُح ثچؿجدس ؾبذشب رب ث  واقع اگط آ زض .مبندس ثبقی نمی

و ؾذؽ ثب  یمزاض نا ربیی ک  سوانبیی مبنس  ثط ضوی ؾُح ضا نساضنس  ؾبظز ؾ ول ضا قبزض می ضوـ خسیس مب

زاقش   نا  1یاطدطسو دنوعی  ی  وؾ ث رب  ؾ ول قطاض زریم. موضزمُبزع رب ضا  اؾشنبز  اظ یک س   ادشیکی آ 

ؾطدطؾز گطو  سحقیقبر فوسونیک ظیؿز موزکوزی زض  2سومبؼ ربؾطی دطوفؿوض  گنش  ث  قونس. می

 اؾز. 3خدگ ؾشبضگب عیونی ی وزیعض قجی  ث  منهوم ؾطیبل ربی س دطسوزانكکس  فیعیک، انل اؾبؾی این 

سواندس حطکز زوضانی و چطذكی  یرب عالو  ثط ثبثز قس  ثسو  ظیطالی  م مويوا خبزت این اؾز ک  نمون 

 ای زض سغییطار کوچک میکطوؾکودی زاضز. زیعض نقف ثؿیبض گؿشطز  دطسوعم کطز  زاقش  ثبقدس.

اؾشنبز   میکطوؾکوح ف وضؾبنؽ ثب کینز ثبال ثب سوؾع  ثیكشط این ضوـ اظ آ  ثطایثی نی س ربی  فیعیکسا 

ظیطا اوزین ضاری  اؾز. قس  مُط دعقکی  دبؾی و ظیؿزق آوضی مهمی زض ظیؿز فنعدوا   ک  ث  انس کطز 

ثب سدهب  قجالًک   چیعی قس  اؾز اضائ ظنس  ربی  قدبؾی زض ؾ ول اؾز ک  ثطای مُبزع  فطایدسربی ظیؿز

 وز.دصیط ث میکطوؾکوح ازکشطونی امکب 

ک دطوة ف وضؾدز ث  ؾ ول ايبف  ثطای سهویطثطزاضی ثب رطگون  میکطوؾکودی و مُبزع  آ  محققب  ی

                                              
1 “optical tractor beam” 
2 Thomas Huser 
3 “star trek” 
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ؾمز  زیعض ث  دطسومحى سبثبنس   قوز ث  کددس ک  ثبعث می می

ثطای  حؿاطعالو  اظ یک  ع کددس. ث كرب سكع ؾ ول، ؾ ول

ددط م یززضنهبکددس ک   نبز  میربی ف وضؾدز اؾش ثجز سبثف

 قوز. رب می اظ ؾ ول یثعس ؾ ث  یک سهویط 

زیرعض   دطسرو خسیس محققب  زانكراب  ثی نی رس اظ یرک     زضضوـ

 آ  ی ید زضنشانس ک   عدوا  س   ادشیکی اؾشنبز  کطز  ثبنوی  ث 

گیطنرس و   مری  نوضر مع رق قرطاض   رب ظیط میکطوؾکوح ث  ؾ ول

سحقیقرربسی فوسونیررک ضاثررین زیکمررن عًررو گررطو  ی  گنشرر  ثرر  .زاز حطکررزاذشیرربض  ثرر رررب ضا   وا  آ سرر مرری

کدس  سبثف می فطوؾطخی  ززیل ایدک  زض محسوز  زیعض زاضای قسر ظیبزی اؾز وزی ث  دطسوموزکوزی،  ظیؿز

قروز   ؾمز ؾ ول سبثیس  مری  زیعض مؿشقیم ث  دطسو ک  یردابمی زیکمن  گنش  ث  نیؿز. یس ز قبثلثب چكم 

 زاضنس. نا  می سودطکددس و ؾ ول ضا زض مطکع  نیطورب زض ضاؾشبی ؾ ول ضقس می

ربی ثبکشطی و  زاقشن و چطذبنس  ؾ ول موفق ث  نا  ربی ثی نی س ثب اؾشنبز  اظ این ضوـ خسیس فیعیکسا 

 DNA مُبزع  ؾبذشبض ث  ذبَط چطذف، محققب  موفق ث  قسنس. رب زرب اظ سمبمی خه ثطزاضی اظ آ سهویط

 مشط قسنس. می ی رعاضم یک ز  زض ؾ  ثعس ثب زقز

ربی  کدف مكبرس  ثطرم غییطار ثیكشط این ضوـ ث قهس زاضنس ثب س گطورفث  رمطا   «ربؾط»دطوفؿوض 

 ثطز. دی زضو  ؾ ول ث سوا  ث  چاونای ننوش میکطوة  می اظآ  دؽ ک ربی ظنس  ثذطزاظنس  موخوز ثین ؾ ول

اظ  2اؾذب و کطیؿشف  1مبیک ر من دطوفؿوض ثب زانكمدسا  ثی نی س ،ربی خسیس مدظوض سوؾع  ضوـ ث 

 انس. رمکبضی کطز  فطانکنوضر قطوا ث  Johan Wolfgang Goetheكاب  نزا

 www.photonicsonline.comمدجع: 

 www.nature.comزیدک مقبز : 

 

                                              
1
Mike Heilemann 

2
 Christoph Spahn 

رب مويوا خبزت این اؾز ک  نمون 

الی  عالو  ثط ثبثز قس  ثسو  ظیط

سواندس حطکز زوضانی و چطذكی می

زیعض نقف دطسو عم کطز  زاقش  ثبقدس.

کوچک ای زض سغییطار ثؿیبض گؿشطز 

 میکطوؾکودی زاضز.

http://www.photonicsonline.com/doc/optical-tractor-beam-traps-bacteria-0001
http://www.nature.com/articles/ncomms13711
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 شذ پیشگبهبى علن ثرًذُ جبیسُ «کبهراى ٍفب»دکتر 

 2۱12جُببن اسبت کبٍ اص سببل      یػدمب  یضٌجبب  یهتش ثضسگثبضذ   یبدیدس ػدًم ثى 1ػدم یطفبمبنپ یضٌجب 

 یاسببم  یهدس ثب  یبض سا و یشاوبی داوطبمىذ ا  یبک ثببس   یبه خبًد ا  2۱1۹سبل  یستفبٌدس ا ي اکىًن ضذٌ ضشيع

 کشد. یمؼشف یبنجُبو ثٍ یذگبوصثشگض

ٍ وظش یطبفبمبن کبٍ اص پ  یىسبکی ي جبًصف پً چ  یىفشَمشاٌ اوذسي اضبتشيم  کبمشان يفب  ثٍ استبد  یسبمبن س یب

 ػدم ثًدوذ. یطفبمبنپ یضٌديسٌ جب یها یذگبنثشگض اصجمدٍ  َستىذ

کًچبک   یبسثسب  َببی  یسمبنساص  یؼیي رسات عج یشيَبتمبم و -کٍ َىًص اثجبت وطذٌ- یسمبنس یٍوظش عجق

َب سا دگشگبًن خًاَبذ    یبَچب ٍس خصًظ ثٍکل دسک اوسبن اص جُبن ي  یٍوظش یه. ااوذ ضذٌ سبختٍ ی شصاو

ٍ »است کبٍ   یچىذثؼذ یب یديثؼذ یضبمل رسات یٍوظش یهوطبن داد ا یىسکیپً چ یفشد یکشد. اص سً « ضببم

ٍ وظش یبه غطبست. ا یثٍ مؼىب membraneياطٌ  ضذٌ خالصٍ «یهثش» یب. ضبمٍ ضًوذ یم یذٌوبم  یجببد ثبٍ ا  یب

ياس ثبضبىذ   یشٌجض ییَب جُبن َب ضبمٍمىجش ضذ کٍ دس آن ممکه است  ضىبسی یُبنکدس  یىیوً کبمال ضبخٍ 

ثبب   یممکبه اسبت دس ثؼبذ ثبب تش     یبب . کىىبذ  یم سدثشخً یکذیفشفضب ضىبيس َستىذ ي ثب  یفشکٍ دسثؼذ د

 قشاس کىىذ.استجبط ثش یکذیفش

                                              
1 Breakthrough Prize 

  اخبــار         
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 :یذاص صثبن ثشگضاسکىىذگبوص آضىب ضً یضٌجب یهثب ا یبییذث حبل

. ثذوٍ داوص دَذ یسا ضکل م مبن یىذٌي آ کىذ یم ییهدستبيسد ثطش است  سشضت مب سا تؼ یهتش ثضسگ داوص

فضبب ي   یطبتیه آن سا ثسبظ دَبذ. او   تًاوذ یم ییتىُب ثٍوتش  یک يجًد یهثبااست.  ضذٌ یگشدآيسقشين  یع

 یبفبت دس یىب  . تًسشدکب  یلتجبذ  یذگبٌد یکي ثٍ  یذٌسا چک یصوذگ یآضتتف یهصمبن سا ثبصخدق کشد. داسي

 ثٍ چٍ مؼىبست. یطیذناوذ

مب سا  یکٍ صوذگ آيسوذ یم یذسا پذ َبیی یَب فىبيس . آنثخطىذ یمب غىب م یثٍ صوذگ یثضسگ َمف داوطمىذان

 .دَىذ یمبست ثٍ مب وطبن م یذد افق یَب آوچٍ سا کٍ يسا امب آن کىذ  یسُل م

سيصمشٌ است  اص دسين اتم تب سدًل ي ستبسٌ ي کُکطبن. مب  یبعمق یکٍ يسا کىذ یسا آضکبس م یػًامد ػدم

ي  اوذیطبیم  یسغًح م یهدس ا یجتذس ثٍ

. کىبیم  یَب سا دوجبل م آن یبنم یًوذَبیپ

 یبسساسببتب دس مسبببسل ثسبب  یببهمببب دس ا

 ی. مسبببسدکىببیم یمبب یطببشفتپ یمببیػظ

 مبوىذ:

 يجًد داسد؟ یچاص َ یشغ یضیچ چشا

 است؟ ضذٌ سبختٍاص چٍ  جُبن

 آغبص ضذ؟ یچٍ صمبو حیبت

 داسد؟ یتیچٍ اَم اوذیطٍ

 مقذاس قبثل داوسته است؟ چٍ

مسببسل   یهتش کٍ ثٍ دوجبل ثضسگ اصً ی

سا  یحبتتًضبب تببشیه یببقَسببتىذ ي ػم
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 یَبب  مُم ي دس يَدٍ ايل تببصٌ دس گبشيٌ   یدستبيسدَب یصستب« ػدم یطفبمبنپ»َستىذ.  یٍػدًم پب یبثىذ یم

 .کىىذ یم یبفتد س دس یدیًنم 3 یضٌاست. ثشوذگبن َش جب یبضیبتي س یستیػدًم ص یبدی ثى یضیکف

 ثگایذثیمثیرانیجاان  ثاثیت الثیلعلمثازثپت نسثیشگ م  پثیسهترنذهثج ث

 یطفبمبنپ یضٌديسٌ اص جب یها یذگبناص ثشگض یکیکًتبٌ ثب دکتش کبمشان يفب  ییيگً گتتػدمىب  یخجش پبیفبٌ

 ثًد. یذخًاَ يگً گتت یهضبَذ ا یشداد کٍ دس ص یتتشت ػدم

ي  یهثبٍ گبشاوص صمب    یطتیهاو یتوسج یٍاص ادغبم وظش یتئًس یهخًد گتت: ا یسمبنس ی یٍوظش ی دسثبسٌ يفب

ٍ شسضتٍ ثبش اسببع وظ   یهدس ا سب ٍ یساست ي مه ثؼذ اص مغب ؼٍ  یجبدضذٌا یکًاوتًم یکمکبو  یسبمبن س یب

 کىم. یبفتدس یشاویداوطمىذ ا یهاي  ػىًان سا ثٍ یمػظ یضٌجب یهخًد تًاوستم ا

کسبت   ی صم ثشا یلپتبوس یشاویداضتىذ کٍ جًاوبن ا یذتأک یمبوٍصم یگتتفً یهکبمشان يفب دس ادامٍ ا دکتش

گشفتٍ ضًد. اي خبعشوطبن کشد  یجذ َب آن یاست کٍ استؼذادَب یي کبف ساداسوذ یمؼتجش ػدم یضجًا یهچى

 ی ػدمب  َبی یتفؼب  ا خصًظ یػد ا مددی یهث َبی یىٍصمدس تمبم  تًاوىذ یم یشاویبنا یه تًجٍ مسئً  یثبکم

 داضتٍ ثبضىذ. یحضًس ي مطبسکت فؼب 

کببٍ دس مشکببض سببشن )سبببصمبن   َبببیی یصآصمبببدس  َببب یشاوببیا

 یطبفبٌ آصمب یهتبش  ثبضسگ َمبن  یباسيپب(  یا َستٍ یَب پظيَص

حضًس  یه  حضًس داسوذ ي اضًد یمرسات جُبن اوجبم  یضیکف

 یطبفبَی آصمب َببی  یبت فؼب  یىبذ ثبب فشآ  َب آنکٍ  ضًد یمثبػث 

ٍ  یکبسَبب  ا مددبی  یهثآضىب ضًوذ ي دس سغح  اوجببم   یبک  دسجب

حضبًس   ثبَبذف تًسؼٍ استجبعبت  مسئدٍضمه آوکٍ دي  َىذ د

 یي ضشکت محققببن داخدب   یشاندس ا یداوطمىذان خبسج یطتشث

ً  ا مددبی  یهثب  َبی ییفشاَمبدس   َببی  یَمکببس  یبت ثبػبث تق

اص  یکی یمه اگش سيص

 یشانا یتًسؼٍ ػدم اوذسکبساندست

 یػدم َبییتفؼب ثٍ  یطتشثًدم ث

 یبیمسبسل دو ا خصًظیػدي  یبدیثى

تب اسصش  پشداختمیم یٍػدًم پب

 یبني داوطمىذان سا دسم یيسصػدم

 .دَم یصجًاوبومبن افضا
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 دکتر يفا در مراسم اهذا

 یشگامان علمپ یزهجاپىجمیه  

 .یشدصًست ثپز اصپیص یصث یىٍصم یهدس ا یتیحمب یَب ثشوبمٍي ا جتٍ  صم است  ضًد یم ا مددی یهث

 یبشان اص ػدبم دس ا  یبت حمب یمًسسٍ ثشا یک یجبدمؼتقذ ثٍ ا یهاستبد ثشجستٍ داوطفبٌ َبسياسد َمچى ایه

ثٍ  چشاکٍ  داوست یم یٍاص استبدان ي داوطمىذان ػدًم پب یتمشکض سا حمب یبمًسسٍ  یها یثًد ي َذف اصد

 .سيد یمثٍ ضمبس  یٍثٍ ػدًم پب یظٌکطًس پشداخته ي یفؼد یبصَبیو تشیه یضشيساص  یکی یي یذٌػق

ثبٍ   یطبتش ثبًدم ث  یبشان ا یتًسبؼٍ ػدمب   اوذسکبسان دستاص  یکی یکشد: مه اگش سيص یبنث یکٍ حت ییجب تب

ي  یيسص ػدبم اسصش  تبب  پبشداختم  یمب  یٍػدًم پب یبیمسبسل دو ا خصًظ یػدي  یبدیثى یػدم َبی یتفؼب 

 دَم. یصجًاوبومبن افضا یبنداوطمىذان سا دسم

 وببم  صبحت یبضیذاوبنداضتٍ ثًد: مه اص داوطمىذان ي س یبنخًد ث یضٌجب یبفتکبمشان يفب دس َىفبم دس دکتش

ٍ  یبه ا ُبم گشفتم. ا صمیه یشانا یطکسًتي پ سا  مسبئد

وبذاسد ي مبه اص    یبب کبٍ ػدبم جاشاف   یمثبذاو  یذَم ثب

خببًد دس گًضببٍ  یبضببیذاني س یضیکببذانَمکبببسان ف

 سببتىذوتببش َ 1۵۱اص  یصگًضببٍ جُبببن کببٍ ثبب   

 .کىم یم یسپبسفضاس

 elmna.comمىجغ: 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://elmna.com/2016/12/05/18454/
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 سرز نبنومشطی  ربی یعسؾ

ظیط  زض فبن   فوکوؼ یزثبقبث 

، ثرررطای ؾررربذز مررروج َرررول

ادشیکی میدیربسوضی   یرب ؾبمبن 

يرطوضی اؾرز. وزری زض عمررل    

ی ضؾریس  ثر  ایرن مدظروض     ثطا

وخوز زاضز.  ای یس عسمكکالر 

 یرب خجه کدشطل زقیق  چطاک 

موج ادشیکی فطوزی ثرط ؾرُح   

نربنومشطی   رربی  ی الزانكاب  ؾوین ثوض  اؾشطازیب  امب محققب  زض؛ نبنومشطی ثب مكکالسی رمطا  اؾز

 کمزض فبنر   ثؿریبض   یثعرس  ؾر  ک  ذبنیز فوکوؼ کطز   انس ؾبذش ( اکؿیس گطافین نبنومشط 200 

  
اظ زیارط ذهونریبر     .انس قس سوؾٍ زیعض اؾذطی  اکؿیس گطافدی یرب  یالضا رؿشدس. این ضا زا ⁄ 

 1500سرب   400 مروج  َرول % ثرطای ضنرح   32، ثهرط  فوکروؼ مُ رقِ ثربالی     رب ینبنو عسؾخبزت این 

 اؾز.نبنومشط

نیع رؿشدس، اظ مقبومرز مکربنیکی ثربال و دبیرساضیِ      یطدص انعُبفاکؿیس گطافدیِ خسیس ک   ربی یعسؾ

 رمطا  ثب سردف ضا ثطای اؾشنبز  زض قطایٍ ؾرز و  رب آ ک   ثطذوضزاضنسفوکوؾی ذوثی  ربی یػگیو

کر  محهرول نهربیی زض     قروز  یمر . مؿیط ندعشی ؾبظی و سوزیس انجرو   آؾرب  ثبعرث    سکد یم یسئبلا

 نبنوفوسونیک کبضثطز وؾیعی دیسا کدس. یرب سطاق 

 اؾز. یزؾشطؾ قبثل این زیدکک  زض  1مقبز  ان یاظ  قس  ذالن مدجع: 

                                              
1 Highly efficient and ultra-broadband graphene oxide ultrathin lenses with three-dimensional subwavelength 

focusing 

 کَچک تریي ٍ ًبزک تریي  عذسی جْبى سبختِ شذ  اخبــار         

http://www.nature.com/articles/ncomms9433
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  َجق قوانین حبکم ثط

َروض   مکبنیک ؾرمبوی ثر   

ثبض  مب  یک 14مشوؾٍ رط 

ی اثرررط مرررب  ضخ  دسیرررس 

ی  زررس کر  زضنشیدر     می

مطسجر    14آ ، مب  حسوز 

زضنرس   30سرط و   زضذكب 

ز. قو مب  میضیعسط اظ  ثعضگ

ی  مب  ک  نقُر  ضیعدسیس  

مقبثل رمشبی ذوز یعدری  

اثطمررب  اؾررز اظ قررهطر   

قونس، ثب این سنربور کر     کدس ک  اثطمب  ضا موخت می اظ رمب  قوانیدی دیطوی میذبنی ثطذوضزاض نیؿز و 

ظمرب  زض موقعیرز اوج مرساضی ثر  ؾرط       قوز ررم  ک  مب  زض حبزز ثسض و یب محبق نمبیب  می ثبض ردابمی این

مكربرس  اؾرز، امرب     ربی مرش ف قبثرل  یک دسیس  غیطمعمول نیؿز و زض َی ؾبل« اثطمب »ثطز. دسیس   می

کی رومشط اؾرز و اظ ضوظ    512ررعاض و   356خهز مهم ثوز ک  فبنر   مرب  سرب ظمرین      اظاینآثب   24س  دسی

ؾبل قجل( ث  این میعا  زض ردابم ثرسض ثر  ظمرین     70حسوز  ذوضقیسی سبکدو   1326ثهمن  5زوقدج ، 

ک  رمرب    یعمبریضخ زاز ضا زض کدبض ض 2012ک  ؾبل  یاثطمبر سوانیس یم ثبال یطزض سهو .نعزیک نجوز  اؾز

فبنر   ثر     ینزوضسرط  یرب  ی،اوج مرساض  ی ک  مب  زض نقُ  زرس یضخ م یظمبن یعمب . ضیدیسافشبز ثج سنبقؾبل ا

 یاثطمبر ینچد یاطز 2034. سب ؾبل قوز یم یس ز ینوضسط اظ حبزز عبز زوضسط و کم ینثدبثطا؛ قطاض زاضز ینظم

 .زرس ینمضخ 

 :یدیررررررسضوظ نبؾررررررب ثج یندرررررروم یطسهررررررو یزضا زض ؾررررررب سررررررط ثررررررعضگ عکررررررؽ

https://apod.nasa.gov/apod/image/1611/supermicromoon_paduraru_900.jpg 

 APOD.Nasa: مدجع

 

  اخبــار          اثرهبُ در ثراثر ریسهبُ

https://apod.nasa.gov/apod/image/1611/supermicromoon_paduraru_900.jpg
https://apod.nasa.gov/apod/image/1611/supermicromoon_paduraru_900.jpg
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 انشكبضار زانكاب  کمجطیح
 خونع، مبضاگو و وزخ: نویؿدسگب 
 2015: ؾبل انشكبض

 زالض85: قیمز

 547: سعساز ننحبر

:معرفی کتاب 

 قس نوقش  ی یسکم یالرو سحه یمقُع کبضقدبؾ یب زانكدو یکبض ثطا یسدطث یؿدسگب کشبة سوؾٍ نو ینا

ثب  رب ینا. زرس یمسکبن ( ضا اضائ   یؿشای انل دب یکیادش یطانساظیگ یاظ سئوض یمنهل و خبمع یحاؾز. کشبة سوي

 ی،ردسؾ یکادش یضا زض موضز حسرب ی. کشبة ثحث ذوثانسقس یفسون یفطزمدحهطث و  یؽؾ  یبيیبرض

 یرب فهلث   سوا یمکشبة  ینا یرب ؾطفهل. اظ نمون  کدسیم( ثبظ یزوقُج یت سقط ی یو ض یبنیم یربمحسوز 

 یبثی،ؾبذز، ذُب ؾمزث  یبٌثباحشاقبض  کطز. ؾذؽ ذواندس   یمحبؾجبس یربضوـدطاـ نوض و  ی،حطکز ثطاون

 .قوزیم یزرسا دشیکیانجط  ا یؿشمؾ یکاظ  یطیو زاز  گ یجطاؾیو کبز
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زا  و مبزضـ یک ردطمدس  ای سجطیعی زض سهطا  ث  زنیب آمس. دسض وی، حقوق زکشط ع ی خوا  زض ذبنواز 

ی وافط ع می ذوز ضا ثطوظ زاز  ثوز اظ  ی سحهیل، اؾشعساز و عالق  ربی اوزی  ک  اظ رمب  ؾبل «خوا »ثوز. 

قس. وی، دؽ اظ دبیب   فیعیک و ضیبيیبر سكویق می ی ید زضظمی سحهیل  ؾوی مع مب  ذوز ث  ازام 

یعیک ی ف ث  زانكاب  ک مجیب زض نیویوض  ضفز و سحهیالر ذوز ضا زض ضقش  1328زثیطؾشب  زض ؾبل 

ک  زض حین گصضا  سحهیالر زانكابری اظ دطزاذشن ث  ردط و موؾیقی نیع غبفل نجوز،  «خوا »ازام  زاز. 

زا  مكهوض زضیبفز  فیعیک «کبضزع سونع»موفق قس ک  مسض  زکشطی ذوز ضا سحز نظبضر  1954زض ؾبل 

زکشطی زض رمب   ث  فیعیک ثبعث قس ک  سحهیالر ذوز ضا سب مقُع فوق «خوا »ی قسیس  کدس. عالق 

زض  «ثل»ربی مربثطاسی  ی سحقیقبسی آظمبیف ث  موؾؿ  1338زانكاب  ازام  زرس. وی زض ؾبل 

ربی ثکطی  ، مُبزعبر ذوز ضا زض ایس  واقع زض ایبزز نیوخطؾی ضفز و اظ ثسو وضوز ث  موؾؿ  «ریل موضی»

سوانؿز، فطيیبر ذوز  1960بل زیعضربی گبظی مشمطکع کطز  ثوز، آغبظ کطز. ؾطاندبم زض ؾ ی ید زضظمک  

ای  نئو ( ضا ثؿبظز. این اذشطاا ک  زض مواضز ثؿیبض گؿشطز  -ر یوم  ضا عم ی کدس و نرؿشین زیعض گبظی 

 معرفی شخصیت 

 علی جَاىدکتر 
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اظ رمب  اثشسا  ک  یَوض ث ازم  ی ضا ث  ذوز خ ت کطز،  ی ع می ثین کبضثطز زاضز، سوخ  خبمع 

ث   1961طاا اندبم قس. دطوفؿوض خوا  زض ؾبل مدسی اظ این اذش ربی وؾیعی ثطای ثهط  گصاضی ؾطمبی 

ربی ع می او زض امط سسضیؽ و  زضآمس ک  فعبزیز MITمبؾبچوؾز  یفدّبوضی  موؾؿ  ع می یئزرعًویز 

ربی اذیط نیع ازام  زاقش   ربی سحقیقبسی این زانكاب  سب ؾبل ربی زکشطی و ؾطدطؾشی گطو  رسایز ضؾبز 

اضسعبقبر َجیعی  ی یسکددس سكسؾُحی  زؾشاب   اؾز. وی، دیف اظ اذشطاا زیعض گبظی، سئوضی میعض ؾ 

ثعسرب این سئوضی ضا ک  زض آ ، منهوم  «خوا »ضا مكرم کطز  ثوز. دطوفؿوض اسم یب شض  ثطای سوزیس امواج( 

دس كم  ع وم ثهطی سعمیم زاز. این زانثوز ث قس  مُط رب  میعضرب ثسو  زض نظط گطفشن انجوری اظ انعکبؼ

 یرب ؾبلاؾز زض َول  یبفش  زؾزع وم کوانشوم نیع  ی ید زضظمای  ربی ثطخؿش  ایطانی ک  ث  موفقیز

ربی  آظمبیكاب  زانكابری دػورف ینسط ثعضگزض آظمبیكاب  سحقیقبسی ذوز ک  سب حس  1970سب  1960

گیطی ثؿبمس  معطفی فدبوضی انساظ »ربی ع می ثعضگی نظیط  زیعضی سوؾع  یبفش  ثوز ث  کكنیبر و موفقیز

، «ربی اسمی زیعضی ؾبعز ی ید زضظمرب  زؾشیبثی ث  نرؿشین یبفش »، «ذبل زض زانف نوضقدبؾی

 ی ید زضظمنرؿشین سدطثیبر کبضثطز زیعض »چدین  و رم «نمبیی زیعضی َیف ی ید زضظمربیی  دیكطفز»

ربی نوضی ثب یک آنشن نوضی زض  دیونس قعبا یطارسأثقس. ثطضؾی  نبئل «فًب  سئوضی نؿجیز وایعوسطودی

ای، کدشطل  دبی  ثبال و ضازاضربی زیعضی چدس یثبانطغشضار میکطوؾکودی مواز، سوزیس زیعضربی گبظی 

ربی  رب نیع ثطذی زیاط اظ ظمید  ربی نوضی و اؾشنبز  اظ زیعض زض اموض دعقکی و سكریم ثیمبضی ؾبعز

اذیط مُبزعبر و سحقیقبر ذوز ضا  یرب ؾبلزردس. زکشط خوا  زض  ضا سكکیل می «خوا »سحقیقبسی دطفؿوض 

ضازیویی و  ثؿبمسسب ثب ایدبز  دسزاقشث  مجحث ازکشطونیک زض ثؿبمسربی نوضی معُوف کطز  و سالـ 

 ضا ث  نحو چكمایطی افعایف زرس. سجسیل آ  ث  ثؿبمس امواج نوضی، ؾطعز انشقبل اَالعبر

 ثیدالرثیلیا مثصذثیکپروشهث

زض  اـ آواظ زانكمدس ک   این( اظ ی وظاضر ع وم امطوظ یطا ا یوظاضر فطردگ و آموظـ عبز 1370ؾبل  زض

 یعضو ع وم ز یفدبوض یربید زضظمزاقش  ثبقس و  یؾنط یطا سب ث  ا کدس یمثوز زعور  یچیس د یعخهب  ن

 یطا ث  ا دط زؾزخوا  امب ثب  ی. ع آیس یم یطا زعور ث  ا ینا یطـذوز ضا اندبم زرس. او ثب دص ربی یزفعبز

ضا ک  ردوظ زض  یامواج گطانك ؾدح سساذلَط  ؾبذز  ی،او ثب ذوز رمطا  ثب چدس َط  ثعضگ ع م ؛آیس یم



 19   1395 آشض |ادشیک و فوسونیک ایطا   اندمن ذجطنبم 

کكوض ؾوغبر  یع م یمؿئوال  عبز یضا ثطا قس یماظ آ   ییرب دچ دچ نطفبًآ  ضوظرب  یمحبفل ثعضگ ع م

ثب مقبمبر  یخ ؿبر مشعسز یفکكبنس و ثطا یطا ک  زض حسوز زو ؾبل زو نوثز او ضا ث  ا یآوضز. َطح

 ثطگعاض کطز. یطانیا

 ثاوثچهثتاد؟ثطرح

( رمطا  ثب یامواج گطانك ؾدح سساذلثوز  رمب   یقکبض امواج گطانك یضنسذبن  ثطا یکاو ک  ؾبذز  َط 

 یکزض  ؾدح سساذل ینؾبذز ا یثطا چطاک رمطا  ثوز  یعضز یفدبوض ی ید زضظم یعوؾ یبضثؿ یقبرسحق

 گطفز یمقطاض  ع و مُبز یموضزثطضؾ یكشینعبم ان یزنؿج ی ثط اؾبؼ نظط یامواج گطانك یسثرف اظ آ  ثب

آ  ث  ذبَط  یچیسگیثوز ک  عمس  د یسیسوؾٍ آنشن خس یو ؾرز مبخطا، ثحث آقکبضؾبظ یثرف ثعسو 

مويوا زض آ   ینا یدک ا سط مهمو  ضفز یماؾز ث  قمبض  ینثؿبمس مع یکزض  یساضؾبظیدب یب یعضز یفدبوض

 یثطا یعثعضگ و ؾط ؿیبضخهف ث یک یطا قس  آ  زض ا ییثوز و زض نوضر اخطا قس  کكفظمب  سبظ  

ضنسذبن   یثطا یقبسیمطکع سحق یکقس ک   ینخ ؿبر ا ینا نشید  .قس یمو زانكمدسا  مب محؿوة  یطا ا

 .آمس یمو نو ث  قمبض  یعثس یبضک  زض خهب  ع م ثؿ ای یس اقوز.  یدبزا یطا زض ا یامواج گطانك

ع وم وقز، ثطگعاض  یطخوا  و وظ یدطوفؿوض ع  یک  ثب حًوض قرم آقب یا خ ؿ وقز، زض  خمهوض یؽضئ

 100ثب ثوزخ  مهوة ک  زض ؾبل اول آ  مج غ  رم آ . زرس یمضا  یدطوغ  ثعضگ م  ینا یقس، زؾشوض اخطا

 .یبثسزالض ث  آ  اذشهبل  ی یو م

 یلثوز، ث  زال واگصاضقس  یطا ا یدطوغ  ک  ث  وظاضر فطردگ و آموظـ عبز ینا یثعس، اخطا کمیامب

اؾز( مواخ   یحکكوضمب  ضا یع م یرب دطوغ اظ  یبضزض ثؿ یعن اکدو  رم ک   ربیی یکبضقکدثب  ینبمع وم

 .قوز یمدطوغ  قطوا نكس ، ثؿش   ینو دطونس  ا قوز یم

 ثیک ت رثتاسطثکنگرهثآمرثینمش تهثپروشهثاثپیگیری

َط  ؾبذز  ی،م  یمدطوغ  عظ ینا ثطؾبذز یچدس مب  ثعس اظ زؾشوض مجد یدک ا سوخ  خبزت نکش 

 یامواج گطانك ؾدح سساذلمكبث  زض ذهول ؾبذز  یو َطح یکبزض کداط  آمط یامواج گطانك ؾدح سساذل

 .قوز یم یتسهو یطا ا
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 ید ؾبل گصقش  ثوز ک  سوانؿشدس نش ینرم یکبآمط مشحس  یبالرا یع م ینو مؿئوز زانكمدسا 

 .یددسدطوغ  ضا ثج ینا یثط ضو قب  گصاضی ی ؾطمب

 ثافتخ رات

ع وم  یحسطو یثطا 1یؿش مؤؾؿ  سط یو عًو افشربض یکبردط و ع م آمط یع وم و آکبزم یم  یعًو آکبزم•

 اؾز.

 ی ید زضظم یقبرسحق یثطا 1964قس و زض ؾبل  یگبظ یعضموفق ث  اذشطاا ز 1960خوا  زض ؾبل •

 نموز. یبفززض ینفطانک  یشوضا اظ انؿش 2ینمسال اؾشواضر ثبزدشب ی،گبظ یعضربیز

 قدبذش  قس. 4گوگم ف و عدوا  ث قس و  3«و خب  رطسع ین ف » یبزثطنس  مسال ثد 1966زض ؾبل •

 5یوظا یکمسال فطزض یعدی یکبآمط ینكب  اندمن نوضقدبؾ ینسط مهم 1975زض ؾبل  یطانیا یعیکسا ف ینا•

خوا  ث  ذبَط  یاؾز اظ آقب نكب  حک قس  ینک  زض کدبض ا یا کطز. زض خم   یبفززض یکبلضا اظ اندمن ادش

 یقسضزان «یع م یرب دػورف زض ؾبثق  یث ی( ثب کبضثطزربیگبظ یعض ز یزؾشاب  نوضقدبذش یک یسآوضز دس»

 اؾز. قس 

6  ربمجوزز فونسیكن ف وعدوا ث  1979زض ؾبل •
 قدبذش  قس. 

 نموز. یبفزضا زض یدكشینآزجطر ا یخهبن یع م یع خب 1993خوا  زض ؾبل •

 کؿت کطز. 7س اطاف ی نكط یانؿب  نرج  ضا زض خهب  اظ ؾو ینضسج  زواظزرم 2007زض ؾبل  یناو رمچد•

 دسیب یکیوع مدب و  سح ی ی –دبیاب  ذجطی مدبثع: 

                                              
1 Trieste 
2 Stewart Ballentine 
3 Fany & John Hertz Foundation 
4 Guggeheim Fellow 
5 Fredrick Ives 
6 Humbolt Foundation Fellow 
7 http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1567544/Top-100-living-geniuses.html 
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 برگزیذه ماه  ریتصو        


