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سفر گزارش
پژوهش مأموریت ی گزارش

زارع نهندی∗ رحیم

برای تهران اه دانش که است برنامه ای پژوهش مأموریت
م کند. اجرا خدمت سال ٢٧ از بیش با خود علم هیأت اعضای
عهده بر آن مخارج و است تحصیل نیمسال ی حدود آن مدت
هزینۀ به دولت ارز دریافت و وی جاری حقوق برقراری با متقاض
اه دانش در خدمت سال ۴۴ از پس جانب این است. علم هیأت عضو
مأموریت ماه ۴ تقاضای ، مطالعات فرصت دوره سه از استفاده از پس و
با کردند. خوبی بسیار اری هم اه دانش مسئولین کردم. پژوهش
جنووا اه دانش سرشناس استاد (Aldo Conca)کونکا آلدو پروفسور
من پژوهش عالئق با اشتراکات تحقیقات اش کار که ایتالیا، در
آن در من پژوهش مأموریت از استقبال ضمن که کردم اتبه م دارد،

فرستادند. دعوت  نامه اه، دانش

بعد ماه ی که طوری به داشت زیادی الت مش ایتالیا ویزای اخذ
نیم و ماه سه مدت به ٩۶ ماه آبان اول از شدم موفق مقرر زمان از

ایران دانشجویان از ی کم به پیشاپیش کنم. سفر ایتالیا به
کرده اقدام جنووا در آپارتمان اجارۀ برای جنووا، اه دانش دکتری دورۀ
من بروم. اه دانش به م توانستم شهری اتوبوس خط ی با که بودم
و داشتم سخنران آنجا در و بودم رفته جنووا به قبل سال س حدود
به ورود از پس داشتم. مختصری آشنایی ایتالیائ زبان با کل طور به
مالقات از پس و رفتم اه دانش به دوم روز آپارتمان، در ان اس و ایتالیا
گفته قبال شد. گذاشته اختیارم در مستقل اطاق کار کونکا، آقای با
کار بالفاصله بیاورم. شخص لپ تاپ خودم استفاده برای که بودند

پیشنهادی موضوع روی بعد روز سه دو و کردم شروع را خود تحقیقات
رساله موضوع به توجه با ایشان کردم. صحبت ایشان با کونکا آقای

کردند: مطرح را زیر مسألۀ من دکترای
افکنش ی تحت ورنزه رویۀ ی نگارۀ شرایط چه تحت

ویژگ دارای تصویری بعدی ١٣ فضای به نقطه ی از تصویری
است؟ کوزول

When does the image of a Veronese quartic surface under a

projection from a point into a projection space of dimension

13 have the Koszul property?

حل بعدی ٨ تصویری فضای روی را مسأله این کاویلیا و کونکا
است. نبوده ١٣ بعد به تعمیم قابل شده استفاده روش ن لی بودند کرده
این به توجه با ول کردم کار مسأله این روی هفته سه حدود من
نکرده ام کار تصویری افکنش های روی است سال بیست حدود که
این به نگرفته ام قرار زمینه این در جدید دستاوردهای جریان در و
را کونکا آقای پیشنهادی مسأله روی کار نم توانم که رسیدم نتیجه
کونکا آقای مسألۀ ر، دی طرف از ببرم. پیش مانده باق ماه سه در
م شود مربوط ٣ بعد متمم از گورنشتاین ایده آل های رده بندی به
لذا و کرده اند کار زمینه این در یاسم سیام دکتر آقای قبال که
دکتر اری هم با کشور به بازگشت از بعد را پژوهش کار این م توانم
ماتیو پروفسور با اری هم کونکا آقای پیش تر دهم. ادامه یاسم
ماتیو آقای با لذا بود، کرده پیشنهاد نیز را (Matteo Varbaro)واربارو
دکتر آقای با خود مشترک کار وی، عالئق به توجه با و کردم صحبت
در یاسم سیام دکتر آقای و نصیر) خواجه اه دانش (از حقیق حسن
دلخواه بعد متمم در سادک مجتم های ال م ـ کوهن ویژگ  مورد
مورد در مشترک مقاله اخیراً ماتیو آقای دادم. توضیح ایشان به را

تحقیق کار مورد در م توانست که بود نوشته (Subadditivity)
بسیار کار روز چند از پس باشد. داشته کاربرد ارانم هم و من مشترک
کوتاه مالقات های با که آمد دست به راستا این در جالبی نتیجه فشرده
بخش و شد منجر جالب تری نتایج به ماتیو آقای با بار ی هفته دو
دو حدود شد. فراهم ماتیو آقای با مشترک مقاله ی از توجه قابل

عنوان تحت سخنران ی کشور به بازگشت به مانده هفته
Cohen- Macaulay- ness in an arbitrary codimension

شاخص افراد که کردم ارائه جنووا اه دانش ریاض دپارتمان در
مرا سخنران از نکته ای ماتیو آقای داشتند. حضور دپارتمان از
آقای از مطالعۀمقاله ای و نکته همان براساس بعد و کرد تصحیح
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توانست بودم داده ارجاع آن به سخنران ام در که (Yangawa) یاناگاوا
بودن ال م ـ کوهن مفهوم که این کند ثابت را مهم بسیار م ح

توپولوژی ناوردای ی دلخواه، بعد متمم در سادک مجتم های
داشتن همسانریخت، سادک مجتم دو هر برای که معن این به است
م دهد. نتیجه نیز ری دی برای را ویژگ این ، ی توسط ویژگ این
توسط بوکسباوم ویژگ و ال م ـ کوهن ویژگ برای قبال مطلب این
همین و است شده ثابت (Miazaki) میازاک و (Monkres) مانکرس
هرزوگ توسط دلخواه بعد متمم در ال م ـ کوهن ویژگ برای سؤال
خمینه های مطالعۀ در و بود شده مطرح (Welker) ر ِول و (Herzog)
مقاله در را دستاوردها این همه نهایت در دارد. اهمیت مثلث  بندی پذیر
بار چندین و کشور به بازگشت از پس که کردیم جم بندی مشترک
مقاله این از نسخه ای شد. ارسال مجله ای به ماتیو، آقای با تبادل نظر
در Simplicial Complexes of Low Codimension عنوان تحت
قابل arXiv : 1806.05107V1 [math. AC] 13 June 2018 نشان

است. دسترس

همسرشان و کونکا پروفسور همراه به کوهنوردی

هفتگ دو سمینارهای در جنووا، در اقامت نیم و ماه سه طول در
از مدعو سخنرانان اغلب که م کردم شرکت ریاض دپارتمان
در بودند. ر دی کشورهای از گاه و ایتالیا ر دی اه های دانش
(Bruno Arbarello) آربارّلو برونو پروفسور سخنران میان این
بود. جالب فوق العاده رم اه دانش از ایتالیا معروف جبری دان هندسه

همراه به سال چندین که دادند توضیح را مسأله ای آربارلّو آقای
نام به خانم اخیراً دادند تذکر و بودند کرده کار آن روی ارانش هم
در را مسأله همین انگلستان ادینبور اه دانش از فیض بخش سهیال
فیض بخش خانم است. کرده حل زیباتر ریاضیات با و کل تر حالت
ویژه به ریاضیات به که م خوانده برق مهندس شریف اه دانش در

Diploma Courseدورۀ سپس م شود عالقمند دیفرانسیل توپولوژی
در و م گذراند ایتالیا در (ICTP)عبداالسالم نظری فیزی مرکز در را
ژانویه اوایل در است. ادینبور اه دانش دکتری دانشجوی حاضر حال
اه دانش در جنووا اه دانش عنوان همان تحت نیز سخنران ی ٢٠١٨

مطالعات فرصت دورۀ اولین پیش سال س من کردم. ایراد بولونیا
دارم. آنجا در دوستان و بودم گذرانده بولونیا اه دانش در را خود

و جابجائ جبر روزۀ دو سمینار ی در ٢٠١٧ دسامبر ماه در
این کردم. شرکت تورینو پل تکنی اه دانش در هندسه جبری
جنووا، اه دانش «مجاور»، اه دانش سه توسط مشترک طور به سمینار
این از ی در سال هر تورینو، پل تکنی اه دانش و میالن اه دانش
رزرو حت و شرکت کنندگان مخارج کلیۀ م شود. برگزار اه، دانش سه
وعده دو چای و قهوه پذیرایی فقط است شرکت کنندگان خود با هتل
و دوستانه بسیار سمینار محیط است. میزبان اه دانش عهده بر روز در

رستوران در شام صرف برای شرکت کنندگان هم شبی بود. صمیم
شدند. جم

همسرم که بود این پژوهش مأموریت این در من اولیه برنامه
حت ایتالیا ری کنسول وقت گرفتن ول بیایند ایتالیا ماه ی هم

بسیاری نبود. مقدور اه ها دانش علم هیأت اعضای همسران برای
دالل های به باال هزینه های پرداخت با ایتالیا ویزای متقاضیان از
تکذیب را موضوع این سفارت که م گرفتند ری کنسول وقت ویزا
نبودم. موافق شرایط این با همسرم برای ویزا گرفتن با من م کرد.
پاریس به ابتدا فرانسه، سفارت از ویزا اخذ با توانست همسرم باالخره

باشد. داشته اقامت جنووا در ماه ی و بیاید جنووا به بعد و
همراه توانستیم ما و بود معقول بسیار جنووا در زندگ هزینه
معماری ها از و کنیم مسافرت بولونیا و فلورانس شهرهای به همسرم

کنیم. دیدن بولونیا شهری زندگ و فلورانس زیبای موزه های و
گسترده ترونی ال علم ارتباطات برقراری عل رغم من نظر به
ارتباط و اه دانش محیط های در آن ها فیزی حضور محققین، بین
سازنده تبادل نظرهای سبب ر دی کشورهای محققین با رو در رو
که م شود کشورمان اهیان دانش برای تحقیقات انگیزه ایجاد و
محققین و م کند تقویت یر چشم طور به را علم اری های هم
اگر ویژه به م دهد، قرار جاری علم تحقیقات متن در را کشورمان
بدون که، این آخر کالم و باشد. معتبر اه دانش میزبان اه دانش

م ارزد. هزینه هایش و زحمت ها همه به ش

تهران اه دانش ∗
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مطالعات فرصت ی گزارش
∗ سالم عباس

فرصت گذراندن جهت ١٣٩۶ شهریور لغایت ١٣٩۵ دی ماه از
شهر در واشنگتن اه دانش عازم کیانفر دکتر خانم همراه به مطالعات
فرمودند خبرنامه محترم سردبیر بازگشت از پس و شدیم ا آمری سیاتل
لذا نمایم. تهیه خبرنامه برای مطالعات فرصت از گزارش ی که
مناسب خبرنامه برای م کنم فکر که را نکات مختصر بصورت
اه، دانش به ورود ابتدای در م نمایم. ارائه حضورتان ذیل در م باشد
استاد عنوان به کاربردی ریاض بخش استاد باو گرین پروفسور
ما اختیار در را الزم انات ام باتمام خود مجاور اتاق کلید میزبان،
تا نمود فراهم را اه دانش کارت دریافت مقدمات سریعاً و داد قرار
با شد همزمان ما ورود نماییم. استفاده اه دانش انات ام از بتوانیم
و ورود برای جدید قوانین ووض ا آمری جمهور رئیس خوردن سوگند
بخش رئیس قوانین این وض از پس روز ی کشور. این به خروج
این وض بخاطر تأسف اظهار ضمن و آمد ما اتاق به کاربردی ریاض
خارج کشور از م شود بهتر اوضاع که مدت تا که خواست ما از قوانین،
قرار مشترک تحقیقات کارهای زمینه در اگر که نمود اعالم و نشویم
رادعوت شخص آن که نمود موافقت برویم ری دی کشور به که بوده
برای برخورد طرز این نیاید. بوجود تحقیقات امور در ال اش تا کند

ریاض بخش ذریم. ب موضوع ازاین بود، آموزنده و بسیارجالب من
ریاض بخش از ١٩٨۵میالدی تابستان در واشنگتن اه دانش کاربردی

اه دانش زیبای ساختمان های از ی در مستقل بصورت و شده جدا
شروع را خود فعالیت دارد قدمت سال صد از بیش که هال لویس بنام

است. نموده

هال لویس کاربردی، ریاض بخش ساختمان

در ریاض بخش و کاربردی ریاض بخش اه دانش این در اکنون هم
جداشدن با که است این جالب نکته هستند. فعالیت مشغول هم کنار

این من برای و نداده نام تغییر ریاض بخش کاربردی، ریاض بخش
ریاض بخش شدن جدا از پس ایران در چرا که آمد بوجود سؤال

م دهد نام تغییر محض ریاض بخش به ریاض بخش نام کاربردی
با ایران ریاض بخش های از بسیاری ساله چندین هویت متأسفانه و
من که دارد دلیل نام تغییر این شاید است. رفته بین از نام تغییر این
را موضوع این که م نمایم درخواست ریاض جامعه از لذا نم دانم

دهند. قرار بررس و نقد مورد
تمام استادان بر عالوه کاربردی ریاض بخش سایت وب  در
آمار، مانند اه دانش ر دی بخش های از وابسته استاد پانزده حدود وقت
صنایع، مهندس فیزیولوژی، ، شیم ، ریاض ، بیوفیزی بیولوژی،
استادان این دارد. وجود … ، انی م مهندس مواد، مهندس
و دارند فعال اری هم تحقیقات پروژه های از بسیاری در وابسته
کاربردی ریاض بخش از تکمیل تحصیالت دانشجوی م توانند
از تعدادی رسم صورت به م توانیم نیز ایران در باشند. داشته
و نماییم انتخاب وابسته عضو بعنوان را ر دی ده های دانش اران هم
باشد. مؤثر بسیار کاربردی تحقیقات کارهای در م تواند موضوع این
این در اصل اولویت های از ی دانشجویان به دادن انگیزه
تشویق را دانشجویان مختلف بهانه های به ه بطوری م باشد، اه دانش
زمان دو هفته هر کاربردی ریاض بخش برنامه در م کنند.
Tea) چای زمان عنوان به استادان و دانشجویان شدن جم برای
م کردند صحبت هم با خودمان به صورت که بود شده تعیین (Time
اوقات گاه البته بود. آماده ... قهوه، چای، حال عین در و

گاه هراز مثال م شد گنجانده جلسات این در هم جالبی برنامه های
دسر ترم هر در یا م کردند معرف را جالب و جدید نرم افزارهای
دانشجویان پارت این در م دهند. ترتیب (Dessert Party) پارت
خود عالقه مورد دسرهای یا شیرین ، کی عالقه مند کارمندان و
انتخاب استادان و آنها بین از داورهایی سپس و م کنند درست را
جلسات ترم هر در م گردد. اهدا جوایزی برندگان به و م شوند
جوایزی برندگان به و م شود برگزار دانشجویان برای پوستر ارائه
م گردد. تقدیر آنها از اه دانش یا بخش سایت در و م گردد اهدا
تشویق را دانشجویان تا کنند م پیدا مختلف بهانه های خالصه بطور

نمایند.
دوره واشنگتن اه دردانش کارشناس موفق دوره های از ی
(ACMS) Applied & Computational Mathematical Sciences

کاربردی، ریاض بخش های توسط رشته ای، بین دوره این م باشد.
دانشجویان م گردد. ارائه آمار و ریاض ، مهندس و کامپیوتر علوم
از ی سپس و م گذرانند را رشته ها این از را الزام واحد ۴٣
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م دهند. تحصیل ادامه و م نمایند انتخاب را شده تعریف کهادهای
واحد)، ١۵) ١،٢،٣ انتگرال و دیفرانسیل حساب شامل الزام دروس
واحد)، ٣) دیفرانسیل معادالت واحد)، ٩) ١،٢ کامپیوتر برنامه نویس
آنالیز و عددی جبرخط واحد)، ٣) آن کاربردهای و ماتریس ها جبر
واحد)، ۴) آمارواحتمال واحد)، ٣) گسسته مدل سازی واحد)، ٣) عددی
در موجود کهادهای لیست م باشد. واحد) ٣) پیوسته مدل سازی
مشاهده http://acms.washington.edu سایت در م توان را اه دانش
دروس که درایران کاربردها و ریاضیات رشته وجود به توجه با نمود.
دراین تغییر اندک با شاید دارد کامپیوتر علوم و آمار رشته با مشترک

نمود. ارائه ACMS رشته همانند را رشته این بتوان درس برنامه
تحقیقات گروه های توسط هفته هر متنوع سخنران های

هفته هر البته م گردد. ارائه کاربردی ریاض بخش در موجود
ارائه بوینگ سخنران عنوان تحت سخنران ی منظم به صورت

سخنران این از مال حمایت بوینگ هواپیمایی شرکت و م شود
در سخنران دو مطالعات فرصت مدت در م نماید. تقبل را

بین الملل انجمن کنفرانس در و نمودم ارائه واشنگتن اه دانش
انجمن کنفرانس در و ایوا ایالت اه دانش در (ILAS) جبرخط
چهار (حدود واشنگتن ایالت اه دانش در (AMS) ا آمری ریاض
کارگاه در و دارد) فاصله واشنگتن اه دانش از ماشین با ساعت
ا آمری ریاض انسیتو در (Crouzeix’s Conjecture) کروزه حدس
ایالت خوزه سن شهر در (American Institute of Mathematics)
حمایت با انسیتو این که است بتوضیح الزم نمودم. شرکت کالیفرنیا
این در و نماید م برگزار را فراوان کارگاه های ساالنه (NSF)
ان، اس شامل شده پذیرفته شرکت کنندگان هزینه کلیه کارگاه ها
سایت به بیشتر اطالع جهت م پردازند. را هواپیما بلیط و تغذیه
کتاب های از مجموعه ای نمایید.البته مراجعه https://aimath.org

انسیتو این زیرزمین در نیز ریاضیدانان از بسیاری ارزش با و خط
بردم لذت بسیار م شود. مراقبت بشدت آنها از و م باشد موجود
نمودم. مشاهده کتاب ها بین در را خیام عمر یم ح کتاب که هنگام

کاربردی) ریاض بخش (رئیس دکونی برنارد ، سالم عباس باو، گرین ان

واشنگتن اه دانش ارتباط مهم، بسیار البته و پایان نکته عنوان به
دانش آموزان مرتب بطور سال طول در م نمایم. مطرح را مدارس با
م آمدند. اه دانش به بازدید برای گروه صورت به مقاط ازتمام
مصاحبه هایی در اه دانش رشته های و محیط با شدن آشنا ضمن آنها
م کردند شرکت م شد انجام اه دانش مختلف بخش های ازطرف که
م شدند. فعالیت مشغول اه دانش پروژه های انجام در آنها از تعدادی و

کرمان باهنر شهید اه دانش ∗



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ زمستان و پاییز ۴٠

علم سفر يك به نگاه نيم
یوسف زاده∗ ملیحه

گئورگ جمله از ‐فیزی دانان ریاض ظهور به توجه با
،(1849-1925) کالین س فلی ،(1789-1854) ُاهم زیمون
آلمان در (1901-1976) هایزنبرگ ِورنر و (1935-1882) نوتر ام
آلمان آوردند، وجود به نظری فیزی حوزه در رف ش تحوالت که
‐ ریاض حوزه در تحقیق برای مناسب ان های م از ی همچنان
زمینه های با محققین برای مناسبی انتخاب کشور این و است فیزی

است. رشته این به مرتبط تحقیقات
قابل اجرایی و علم مختلف جنبه های از علم مراکز در حضور

گزارش حاضر نوشتار خبرنامه، محترم سردبیر پیشنهاد به است. تأمل
است. ماه ٩ مدت به آلمان ارالنگن اه دانش در نگارنده حضور از

قبل که دارد خوش آمدگویی مرکز نام به مرکزی ارالنگن اه دانش
از آن ها به اه، دانش در بین الملل دانشجویان و محققین حضور از
مراجعه مرکز این به ورود بدو که م شود اطالع رسان ایمیل طریق
مواجه خوش برخورد بسیار افرادی با مرکز این به ورود با کنند.

تمام و م شوید نشستن به دعوت آن ها از ی استقبال با م شوید؛
شهر در زندگ و اه دانش انات ام از بهره مندی برای الزم مقدمات
وظیفه که کارمندان با مرکزی چنین وجود م شود. تشریح برایتان
زیادی کم تنها نه م دهند انجام ن مم ل ش بهترین به را خود
جدید محیط ی در کار به شروع برای محیط به ناآشنا محققین به
امور تمام که م دهد اطمینان هم محققین آن میزبانان به م کند،

نگران بدون و معمول روال ی در میهمانانشان به مربوط اداری
دانشجویان امور مسئولیت که مرکز این است. انجام حال در آن ها
‐ فرهنگ مختلف برنامه های دارد، عهده به را خارج محققین و

ترتیب از هدف مرکز این مسئولین گفته به م دهد. ترتیب تفریح
خارج دانشجویان و محققین آشنایی طرف ی از برنامه ها این دادن

محققین کردن آشنا ر دی طرف از و آن تاریخ و آلمان فرهنگ با
ان رای هفتگ کالس های برنامه ها، این جمله از است. ر دی ی با
مسافرت های همچنین و خانواده هایشان و افراد این برای آلمان زبان
م شود. برنامه ریزی ماه هر اواسط برای معموال که است ی روزه ای

بین الملل دانشجویان و محققین خاص، مناسبت های به آن، بر عالوه
دعوت اه دانش بین الملل امور معاون حضور با صبحانه صرف به
گفتگو افراد با صمیم محیط ی در معاون مراسم، این در م شوند.
صحبت احتمال شان الت مش به راج م خواهد آن ها از و م کند
دانشجویان و محققین که دارد تأکید مسأله این بر همواره ایشان کنند.
و هستند خودشان کشورهای در ارالنگن اه دانش سفرای بین الملل

است. مغتنم اه دانش برای حضورشان جهت این به
به مربوط اجرایی امور بین الملل، روابط به مربوط امور از جدای
معمول روال ی در مربوطه کارمندان توسط همواره نیز ده دانش
هر محققین و علم هیأت اعضای که گونه ای به م گیرد انجام
خود با مرتبط مسئولیت های وقف اجرایی امور دغدغه بدون ده دانش

هستند.
مطالعه برای نیز آن از بخش که ده دانش تخصص کتابخانه
ساعت از هفته، روزهای طول در است، شده گرفته نظر در دانشجویان
آن اداره و م کند سرویس ده مراجعین به سره ی طور به ١٩ ال ٩
دانشجویان از تعدادی عهده به کارمندان اداری ساعت اتمام از بعد
برای مناسب محیط کتابخانه، شرایط رعایت با هم مراجعین است.

م کنند. فراهم مطالعه
امور برای مناسب بستر اجرایی، امور بودن هموار به توجه با
دکتری دانشجویان است. فراهم ده دانش در پژوهش و آموزش
استاد نظر و علم شان وضعیت به بسته دوره، شروع بدو از ده دانش
آغاز را پژوهش شان دوره درس، گذراندن بدون م توانند راهنما
تنها نه دکتری دانشجویان و است ان رای آلمان در تحصیل کنند.
استفاده با م توانند حت نم کنند، پرداخت هزینه ای تحصیل برای
اه، دانش تحقیقات پروژه های در شدن سهیم یا و تحصیل بورس از
تخفیف های از عالوه به و کنند دریافت هم حقوق ماهیانه طور به
بار ترتیب این به باشند. بهره مند هم اه دانش رستوران و نقل و حمل
از م شود. برداشته آن ها دوش از روزمره هزینه های دغدغه  بزرگ
مقاله چاپ توسط نه نیز دفاع جهت دکتری رساله کیفیت ر دی طرف
و م شود تأیید داوران توسط سپس و راهنما استاد توسط ابتدا در ه بل
مدت کوتاه برون دادهای به دستیابی در نگران از فارغ دانشجویان لذا
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م شوند. متمرکز تحقیقاتیشان پروژه های بر

و هفتگ سمینارهای برگزاری با تحقیقات گروه های پویایی
کامال راهنمایی شان تحت دانشجویان و گروه  هر اران هم حضور
سمینارهای برگزاری هماهنگ که این به توجه با است. محسوس
برگزاری مسئولیت بودن عهده دار است، زمان بر بسیار بعضاً هفتگ
استاد تدریس موظف از بخش زین جای م تواند علم سمینارهای

باشد. ترم ی طول در
هفته هر ، تحقیقات گروه های تخصص سمینارهای بر عالوه
گرایش های در عموم سخنران ی و ریاض عموم سخنران ی
ده، دانش سخنران های اکثر م شود. برگزار نیز ریاض مختلف
به که هستند آلمان از خارج حت و اه دانش از خارج سخنران های

راحت به توجه با م کند. تداع را بین الملل تعامالت معن وضوح
ر دی در کشورها این محققین حضور غربی، کشورهای بین مسافرت
بحث ان ام آن تبع به و است میسر سادگ به حوزه این کشورهای
برایشان آسان به تحقیقات اشان زمینه در دنیا روز مسایل به راج
نام میزبان ، عموم سخنران های از بعد معموال م شود. فراهم
عالوه و م کند اعالم را است شده برنامه ریزی شام برای که رستوران
برای تمایل صورت در نیز بقیه است، ده دانش میهمان که سخنران بر
بیشتر بحث برای مناسبی فرصت تنها نه که م پیوندند آن ها به شام
نفس به اعتماد ارتقا در ه بل م کند فراهم را صمیم تر محیط در

است. مؤثر هم دانشجویان
و آموزش كيف فعاليت های انجام الزمه كار، محيط در آرامش

صميميت و احترام واسطه به نسبی طور به آرامش اين است. پژوهش
آن از اما م شود حاصل پژوهش و آموزش گروه های در افراد بين
ايجاد در اركان اساس ترين از كه است شغل امنيت تضمين مهم تر
ارالنگن شهر در زيمنس شركت و بيمارستان اه، دانش است. آرامش
ر دي ي با نزدي ارتباط كه هستند شهر دهنده يل تش قطب سه
نقش اه دانش فارغ التحصيالن برای شغل ايجاد در مسأله اين دارند؛

دارد. ارزنده ای
موقعيت حفظ استخدام، از پس افراد دلنگران اولین معموال
آنها فردی آرامش مختل كننده عوامل از م تواند خود که است شغل
انعطاف پذيری و استخدام رويه های در مداوم تغييرهای عدم باشد.
است. شغل موقعيت های حفظ تضمين حدودي تا آيين نامه ها
کیفیت سنجش برای کم معیارهای از استفاده یا و کم گرایی
قرار تأثير تحت را افراد آرامش تنها نه محققین، پژوهش فعالیت های

علم جامعه ی ره پی به جبران ناپذیر ضربات مدت دراز در م دهد،
م کند. وارد

چالش ی سنج کیفیت برای کم ابزارهای از استفاده چه گر
، کم معیارهای از دور به همچنان پیشرفته کشورهای اما است جهان
قرار ارزیابی مورد تخصص طور به را محققین پژوهش فعالیت های

پژوهش فعالیت های ارالنگن، اه دانش در مثال عنوان به م دهند.
توسط ساله ۵ دوره های در ه بل ساالنه طور به نه علم هیأت  اعضای

کم امر این که م گیرد قرار ارزیابی مورد رشته هر متخصصین
پروژه های طرح در جوان محققین مخصوصاً محققین برای شایان

بود. خواهد زودبازده پروژه های نه و اصیل پژوهش های و عمیق
جوان محققین مخصوصاً محققین تربیت و رشد زمینه های ایجاد
باشند. داشته توجه آن به باید علم مراکز که است مسائل جمله از

كل طور به و تحقيقات دوره های ، مطالعات فرصت های از استفاده
دارد. محققين تربيت و رشد در مهم نقش بين الملل تعامالت
محقق، ذهن و فکری آرامش برای زمان یعن مطالعات فرصت 
اصیل. و عمیق مسایل بر تمرکز برای ، شغل مسئولیت های از دور به
پرهیز و مناسب سیاستگذاری های با اه ها دانش که م رود آن امید
این بهتر و بیشتر چه هر استفاده ان ام استرس زا، سیاست های از

دهند. قرار محققین اختیار در را فرصت ها

اصفهان اه دانش ∗


