اخبار جامع

هی فیزیک

ش��کل داده است و تصویری کلی از نیازهای آنان به
دس��ت آورده است .مش��خصات باریکهی مورد نیاز
کاربران که در آغاز طرح باید برای بهرهبرداری آماده
باشد در جدول  1آمده است .آخرین همایش کاربران
در اسفند  ۱۳۹۰در قزوین برگزار شد.
جدول  2مشخصات یکی از گزینهها برای حلقهی
انبارشی را نشان میدهد که برای آن میتوان خطوط
باریکهی فوق را س��اخت .عالوه بر این ،گروه علمی
ِ ط��رح با برگزاری ِ کارگاه در دانش��گاههای مختلف
ایران و در پژوهشگاه کار ترویج دانش سنکروترون و
کار ساخت ظرفیت استفاده از سنکروترون را دنبال
میکند .این گروه همچنین کار شناخت فناوریهائی
را که در ساخت خطوط باریکهی مختلف در جدول1
نیاز است آغاز کرده است.
ی طرح تاکنون چندین کارگاه یکروزه
گروه علم 
در دانش��گاههای مختلف از جمله ی��زد ،هرمزگان،
ش��هید چمران صنعتی ،تحصیالت تکمیلی کرمان،
بیرجند ،علوم پزش��کی مش��هد برگزار کرده است.
آخرین کارگاه یک روزه در اسفند  ۱۳۹۰در دانشگاه
سمنان برگزار شد .کارگاههای متعددی نیز در محل
استقرار طرح چش��مهی نور ایران در پردیس الرک
پژوهش��گاه دانشهای بنیادی برگزار ش��ده است از
جمله کارگاه نورشناخت پرتو  xدر خطوط باریکهی
سنکروترون در بهمن .۱۳۹۰
چشمهی نور ایران اکنون در مرحلهی طراحی
اولیه اس��ت (نمودار مراحل اجرای طرح را ببینید).
فرآیند س��اخت و بهرهب��رداری از این طرح منجر به
پیشرفتهای چشمگیر در زمینههای علمی و فنی
در ای��ران خواهد ش��د .تا کنون از همه مؤسس��ات
پژوهش��ی و دانشگاهها نیز دعوت ش��ده است تا در
بخشهای مختلف ط��رح از جمله طراحی خطوط
باریکه و ساخت چشمههای تابش درونحلقه با طرح
چشمهی نور ایران همکاریکنند .در آخرین بازبینی
ِ پیش��رفت طرح در آذرماه س��ال گذشته ،مشاوران
بینالمللیی طرح پیش��رفت آن را درخشان ارزیابی
کردهاند و تداوم و بهبار نشس��تن ِ این فعالیتها گام
مهمی در راه پیشرفت علم تجربی و واردشدن ِ ایران
به عرصهی علم جهانی خواهد بود.

1. SESAME (Synchrotron light for
Experimental Science and Applications in the
)Middle East
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فرهنگس��تان علوم جهان س��وم ( 1)TWASو شرایط دریافت جایزه

شرکت ایلیکافه 2جایزهی گرانبهائی را برای قدردانی از
دانشمندان برجستهی کشورهای در حال رشد در نظر
گرفتهاند .شورای شهر ترییسته 3و بنیاد بینالمللی
پیش�رفت علوم تریسته برای پیشرفت علمی و
آزادی 4با این اقدام همکاری میکنند.
در چه��ار س��ال اول ( 2005ت��ا  )2008این
جایزه با اینهدف ش��کل گرفت تا دس��تآوردهای
علمی مهم دانشگران کش��ورهای در حال رشد در
علوم پایه در جهان دیده و شناخت ه شوند .به خاطر
نقش یکتا و اساسی ِ سیستم مؤسسات علمی شهر
ترییسته در ترویج علم و فناوری در کشورهای در
حال رش��د ،این جایزه «جایزهی علمی ترییسته»
نامیده شد.
در چهار سال دوم ( 2009تا  )2012این جایزه
ک��ه به یادرئیس فقید ش��رکت ایلیکافه نامش به
«جایزهی علمی ترییسته-ارنستو ایلی» تغییر داده
شد ،عمدتاً بر تحقیقات در زمینهی علم بهرهبرداری
تداومپذیر 5متمرکز اس��ت .این جایزه س��االنه اهدا
میش��ود و هرسال یکی دیگر از رشتههای مختلف
علوم پایه موضوع جایزه اس��ت .در سال  2009این
جایزه به پژوهشی در زمینهی تغییرات آبوهوایی
و تأثیر آن بر کش��اورزی ِ کشورهای در حال رشد
داده ش��د و سال بعد یعنی س��ال  2010جایزه به
زمین��هی علم��یی انرژیه��ای تجدیدپذیر برای
رس��یدن به فناوری صنعتی بهرهبرداری تداومپذیر
از محیطزیس��ت تعلق گرفت .جایزهی سال 2011
به زمینهی علم مواد داده ش��د و در سال  2012به
زمینهی بهداشت عمومی اختصاص یافته است.
این جایزه شامل مبلغی معادل  100000دالر
امریکا که ش��رکت ایلیکافه پرداخت میکند ،یک
نش��ان و گواهیئیاست که به دس��تآوردهائی که
جایزه بهآنها تعلق گرفته است اشاره میکند .جایزه
هرسال طی مراسم ویژهئی که  TWASو شرکت
ایلیکافه برگزار میکنند ،به برنده اهدا میشود.

• شرکتکنندهها حتماً باید از کشورهای در حال
رشد باشند و در این کشورها ساکن باشند و کار کنند.
• جوایز تنها به تحقیقات افرادی اختصاص داده
میشود که در تراز بینالمللی شاخص و برجسته و در
مؤسسات کشورهای در حال رشد انجام شده باشد.
• افرادی که جایزهی نوبل ،جایزه توکیو-کیوتو،
جایزهی کرافورد و ی��ا جایزه آبل را دریافت کردهاند
نمیتوانند این جایزه را دریافت کنند.

نحوه ارزیابی

• ارزیاب��ی را کمیتهئ��ی علمی بهریاس��ت مدیر
 TWASانجام میدهد که اعضایش داورانی متخصص
وصاحباعتباربینالمللیازکشورهایمختلفهستند
بهاضافهی یک نماینده از شرکت ایلیکافه.
• اف��راد کمیتهی علمی نمیتوانند این جایزه را
دریافت کنند.

نامزدی برای جایزه

• از اعضای  ،TWASافراد منتخب ،و همچنین
ی ملی تحقیقات،
فرهنگس��تانهای علوم ،ش��وراها 
دانشگاهها و مؤسسات علمی دعوت میشود نامزدان
این جایزه را معرفی کنند .کسی نمیتواند خودش را
نامزد دریافت جایزه کند.
• نامزدکردن زنان ب��رای دریافت جایزه بهویژه
ترغیب میشود.
• نامزدکردن هر کس باید همراه با زندگینامهای
 ۶-۵صفحهای شامل دستآوردهای بزرگ علمی و
فهرست حداکثر  20مهمترین مقاالت منتشرشدهی
نامزد دریافت جایزه باشد .عالوه بر این CVی نامزد
دریافت جایزه نیزباید فرستاده شود.
مترجم :راضیه ضامنی
1. Third World Academy of Sciences
2. illycaffè
3.Trieste
4.Trieste International Foundation for
Scientific Progress and Freedom
5. sustainability science

پیش شماره

از آقای نادر حیدری از طرح چشمهی نور ایران
برای تهیهی این خبر سپاسگزاریم.
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