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فرهنگس��تان علوم جهان س��وم )TWAS(1  و 
شرکت ایلی کافه2 جایزه ی گران بهائی را برای قدردانی از 
دانشمندان برجسته ی کشورهای در حال رشد در نظر 
گرفته اند. شورای شهر تری یسته۳ و بنیاد بین المللی 
پیش�رفت علوم تریسته برای پیش رفت علمی و 

آزادی4 با این اقدام همکاری می کنند.
در چه��ار س��ال اول )2۰۰۵ ت��ا 2۰۰8( این 
جایزه با این هدف ش��کل گرفت تا دس��ت آوردهای 
علمی مهم دانشگران کش��ورهای در حال رشد در 
علوم پایه در جهان دیده و شناخته  شوند. به خاطر 
نقش یکتا و اساسی ِ سیستم مؤسسات علمی شهر 
تری یسته در ترویج علم و فناوری در کشورهای در 
حال رش��د، این جایزه »جایزه ی علمی تری یسته« 

نامیده شد.
در چهار سال دوم )2۰۰۹ تا 2۰12( این جایزه 
ک��ه به یاد  رئیس فقید ش��رکت ایلی کافه نامش به 
»جایزه ی علمی تری یسته-ارنستو ایلی« تغییر داده 
شد، عمدتاً بر تحقیقات در زمینه ی علم بهره برداری 
تداوم پذیر۵ متمرکز اس��ت. این جایزه س��االنه اهدا 
می ش��ود و هرسال یکی دیگر از رشته های مختلف 
علوم پایه موضوع جایزه اس��ت. در سال 2۰۰۹ این 
جایزه به پژوهشی در زمینه ی تغییرات آب وهوایی 
و تأثیر آن بر کش��اورزی ِ کشورهای در حال رشد 
داده ش��د و سال بعد یعنی س��ال 2۰1۰ جایزه به 
زمین��ه ی علم��ی ی انرژی ه��ای تجدیدپذیر برای 
رس��یدن به فناوری صنعتی بهره برداری تداوم پذیر 
از محیط زیس��ت تعلق گرفت. جایزه ی سال 2۰11 
به زمینه ی علم مواد داده ش��د و در سال 2۰12 به 

زمینه ی بهداشت عمومی اختصاص یافته است.
این جایزه شامل مبلغی معادل 1۰۰۰۰۰ دالر 
امریکا که ش��رکت ایلی کافه پرداخت می کند، یک 
نش��ان و گواهی ئی است که به دس��ت آوردهائی که 
جایزه به آنها تعلق گرفته است اشاره می کند. جایزه 
هرسال طی مراسم ویژه ئی که TWAS و شرکت 

ایلی کافه برگزار می کنند، به برنده اهدا می شود.

شرایط دریافت جایزه
• شرکت کننده ها حتماً باید از کشورهای در حال 
رشد باشند و در این کشورها ساکن  باشند و کار کنند.
• جوایز تنها به تحقیقات افرادی اختصاص داده 
می شود که در تراز بین المللی شاخص و برجسته و در 

مؤسسات کشورهای در حال رشد انجام شده باشد.
• افرادی که جایزه ی نوبل، جایزه توکیو-کیوتو، 
جایزه ی کرافورد و ی��ا جایزه آبل را دریافت کرده اند 

نمی توانند این جایزه را دریافت کنند.
نحوه ارزیابی

• ارزیاب��ی را کمیته ئ��ی علمی به ریاس��ت مدیر 
TWAS انجام می دهد که اعضایش داورانی متخصص 
و صاحب اعتبار بین المللی از کشورهای مختلف هستند 

به اضافه ی یک نماینده از شرکت ایلی کافه.
• اف��راد کمیته ی علمی نمی توانند این جایزه را 

دریافت کنند.
نامزدی برای جایزه

• از اعضای TWAS، افراد منتخب، و هم چنین 
فرهنگس��تان های علوم، ش��وراهای  ملی تحقیقات،  
دانشگاه ها و مؤسسات علمی دعوت می شود نامزدان 
این جایزه را معرفی کنند. کسی نمی تواند خودش را 

نامزد دریافت جایزه کند.
• نامزدکردن زنان ب��رای دریافت جایزه به ویژه 

ترغیب می شود.
• نامزد  کردن هر کس باید همراه با زندگی نامه ای 
۵-6 صفحه ای شامل دست آوردهای بزرگ علمی و 
فهرست حداکثر 2۰ مهم ترین مقاالت منتشرشده ی 
نامزد دریافت جایزه باشد. عالوه بر این CVی نامزد 

دریافت جایزه نیزباید فرستاده شود. 
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ش��کل داده است و تصویری کلی از نیازهای آنان به 
دس��ت آورده است. مش��خصات باریکه ی مورد نیاز 
کاربران که در آغاز طرح باید برای بهره برداری آماده 
باشد در جدول 1 آمده است. آخرین همایش کاربران 

در اسفند 1۳۹۰ در قزوین برگزار شد. 
جدول 2 مشخصات یکی از گزینه ها برای حلقه ی 
انبارشی را نشان می دهد که برای آن می توان خطوط 
باریکه ی فوق را س��اخت. عالوه بر این، گروه علمی 
ِ ط��رح با برگزاری ِ کارگاه  در دانش��گاه های مختلف 
ایران و در پژوهشگاه کار ترویج دانش سنکروترون و 
کار ساخت ظرفیت استفاده از سنکروترون را دنبال 
می کند. این گروه هم چنین کار شناخت فناوری هائی 
را که در ساخت خطوط باریکه ی مختلف در جدول1 

نیاز است آغاز کرده است. 
 گروه علمی  طرح تاکنون چندین کارگاه یک روزه 
در دانش��گاه های 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 1۳۹۰ در دانشگاه 
سمنان برگزار شد. کارگاه های متعددی نیز در محل 
استقرار طرح چش��مه ی نور ایران در پردیس الرک 
پژوهش��گاه دانش های بنیادی برگزار ش��ده است از 
جمله کارگاه نورشناخت پرتو x  در خطوط باریکه ی 

سنکروترون در بهمن 1۳۹۰.
چشمه ی نور ایران اکنون در مرحله ی طراحی 
اولیه اس��ت )نمودار مراحل اجرای طرح را ببینید(. 
فرآیند س��اخت و بهره ب��رداری از این طرح منجر به 
پیشرفت های چشم گیر در زمینه های علمی و فنی 
در ای��ران خواهد ش��د. تا کنون از همه مؤسس��ات 
پژوهش��ی و دانشگاه ها نیز دعوت ش��ده است تا در 
بخش های مختلف ط��رح از جمله طراحی خطوط 
باریکه و ساخت چشمه های تابش درون حلقه با طرح 
چشمه ی نور ایران همکاری  کنند. در آخرین بازبینی 
ِ پیش��رفت طرح در آذرماه س��ال گذشته، مشاوران 
بین المللی ی طرح پیش��رفت آن را درخشان ارزیابی 
کرده اند و تداوم و به بار نشس��تن ِ این فعالیت ها گام 
مهمی در راه پیشرفت علم تجربی و وارد شدن ِ ایران 

به عرصه ی علم جهانی خواهد بود. 

از آقای نادر حیدری از طرح چشمه ی نور ایران 
برای تهیه ی این خبر سپاسگزاریم.

1. SESAME (Synchrotron light for 
Experimental Science and Applications in the 
Middle East)
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