
وپی
!بینظمییکنظمکشفنشدهاست

نتـ
1399دی 7شماره هفتم، 

ما شیمیست ها 
معموالً

خودمان را
!به خواب می زنیم

:تروپیدکتر هادی پرستار در گفت وگو با آن

!خدانگهدار تا ترم آینده* 

!آمـوزش؛ کـالف سردرگـم* 

دنـدپژوهشگران برتر دانشکده معرفی ش* 

رونمایی از شرایط ویژه مدرسه زمستانی امسال* 

لهـرآزمایشگاه تحقیقـاتی دکتر ک* 

مانداستان آنتروپی و پیکان ز* 



دار تا ترم آیندهـخدانگه
روپی در ترم جاری استـن شماره آنتـاره آخریـاین شم

دی ـاره جدیـاه شمـدود یک مـاره، حـد از این شمـو بع
ه ـریـس این نشـام تأسیـگـهن. ردـم کـواهیـر نخـمنتش

ن ـمکرمـان غیـمـاره برایـداد شمـن تعـار ایـور انتشـتص
امه ـارنـی به کـان ترم جاری نگاهـخوب است در پای. بود

.مـسال بیاندازیمـو برخی فعالیت های خود در این نی
دهـرونـپ

شـه بخـریـاره نشـمـر شـژه هـای ویـش هـی از بخـیک
ه ـعـکل یا واقـاره به مشـود که در هر شمـآن ب"دهـپرون"

ی ـفـورای صنـا شـن راه بـدر ای. مــیـرداختـی پـاصـخ
یم کاری و هماهنگی ویژه ای داشتـی همـکده شیمـدانش

ز با ده ها مطرح شد نیـکالتی که در پرونـی از مشـو برخ
.دـع شـی رفـفـورای صنـداوم شـای مـری هـگیـیـپ

هـاحبـمص
ب ـم، به تناسـاره اول قول داده بودیـهمانطور که در شم

ی کده به مصاحبه با برخـار درون دانشـو اخبرویـدادهـا 
صاحبه م و با مـرداختیـی نیز پـکده شیمـادان دانشـاست

ویداد ی با دکتر جمشیدی و دکتر پرستار، دو رـاختصاص
ی ـتانه زمسـی شریف یعنی مدرسـگاه صنعتـژه دانشـوی

ان ـس را از زبـکـریـتـومـمـاتی و کــبـاسـی محـمـشی
.مـردیجویان معرفی کـدگان آن به سایر دانشـبرگزارکنن

ارـاخب
ز دام اـکـه هیچـذشتـال گـسمـول نیـن در طـیـچنـهم

ر ا دوـم مـشـده از چـکـدانشاتـفـاقــات ا و ـارهـنـسمی
ا در ـامی آن هـمـی از تـلـصـای مفـزارش هـد و گـانـمـن
.مـردیـر کـشـه منتـتـفـر دو هـه

گاهـمعرفی آزمایش
ی ـتاـقـقیـگاه تحـشـایـج آزمـاره پنـت شمـن هفـدر ای
ی ـاتـقـیـقـروه تحـار گـهـر چـی از هـمـده شیـکـدانش
اسی ـان کارشنـجویـان دانشـی را از زبـمـده شیـکـدانش

یـرفـعـد مـودنـده بــذرانـود را گـروژه خـه دوران پـک
ه ــی کـخ سواالتــاسـا پـم تــردیـی کـم و سعــردیـک

اه ـگـت در یک آزمایشـن است هرکسی برای فعالیـممک
.مـیـخ دهـاسـد را پـاشـه بـتـداش

ید ل این شماره تا شماره بعدی عالوه بر تجدـدر حدفاص
یه م کرد که بخش های جدیدی به نشرـوا سعی خواهیـق

.  مـیظ کنـم خود را حفـشار منظـه کنیم و روال انتـاضاف
دهـنـال آیـسمـیـدد در نـجـدار مـد دیـیـبه ام

مصطفی نجاتی
مدیر مسئول
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!آموزش؛ کالف سردرگم
در دنیا 19-ووید ـری کـه گیـک سال از همـب به یـقری

 ای هــتـافـش یـهـه جــونـی گـایـاسـنـذرد و شـی گـم
وع ـر از نـتریـسـد مــدرص7۰ا ــه تـا کـیـانـتـریـدر ب

یع ت، هم زمان با توزـده اسـن زده شـیـمـن تخـیـشـپی
ه ـصرـک عـون تـزر و بیـت فایـرکـرک شـن مشتـواکس

ی و ـنوـنـط کـرایـی از شـایـی رهـنـیـش بـیـرای پـرا ب
وری ــضـوزش حـورداری از آمـرخـان بـکـی آن امـدر پ
.ه کرده استـر از گذشتـا را دشوارتـگاه هـدانش

ای ل مفصل به بررسی چالش ها و مزایـاره  های قبـدر شم
ا را ـب هـیـی آسـرخـه و بــتـرداخـازی پـجـوزش مـآم

دات ـهیـمـررسی تـه بـاره بـمـن شـدر ای. مـردیـمـبرش
ت الـیـهـسـدی و تــنـان بـوص زمـصـاه در خـگـشـدان
.مـاری می پردازیـب شده در ترم جـوزشی تصویـآم

اه، ده شورای آموزش دانشگـه روزشـم بـویـاوی تقـبا واک
ات ـانـدی امتحـان بنـه ای زمـتـق یک هفـه تعویـوجـمت
ق ــویـعـت. مــویـی شـرم مـن دوم تـیـالت بـیـطـعـو ت
ای رـه ها بـرجـازه فـش بـزایـای افـده به معنـاد شـجـای

اهـریورمـود را از شهـای خـالس هـه کـانی کـویـدانشج
یـوورود، در شرایطـان نـجویـرای دانشـرده و بـاز کـآغ
ری ـرابـب۲ا ـت1.۵ش ـزایـا افـت بـی رفـار مـظـتـه انـک

ان ــایـود پـادی خـه روال عــرم بـا تــالس هـان کــزم
س ها ش زمان کالـزایـر به افـجـق منـویـن تعـد، ایـابـی
.تـده اسـه شـتـفـک هـدازه یـه انـب

اری، ـال جـه شده برای نیمسـتـر گرفـالت در نظـهیـتس
ه بر گاـوزش دانشـران آمـورای مدیـد شـت از تاکیـحکای
.  دارد۲۰تا ۰وه های مرسوم نمره دهی از ـاده از شیـاستف

ره ـمل نـکان تبدیـه امـذشتـرم گـی که در تـدر شرایط
ده ـاهـس از مشـذف آن پـا حـیpددی یک درس بهـع

رـت، حذف حداکثـان وجود داشـجویـرای دانشـره بـنم
ازه ـاز در بـد مجـف واحـت کـایـری با رعـظـدو درس ن

.اری مقرر شده استـرم جـرای تـراری بـذف اضطـح
نـی، مهم تریـت آموزشـدالـای اجرای عـالش در راستـت

ه ـب. تـگاه اسـشـوزش دانـان از آمـجویـه دانشـواستـخ
ال ـک سـه یـک بـزدیـه نــربـجـه تـد کـی رسـر مـظـن

رای ــرای اجـی بـبـاسـت منــرصـازی، فـجـوزش مـآم
ریــگـازنـرای بـا بـت، امـه اســادالنـوزش عـرح آمـط

ه ـتذشـرم گـون تـچـد همـایـا بـش رو آیـیـرد پـکـروی
د؟ ـانـر مـظـمنت9۰ه ـقـا دقیـت

محمـد نـوروزی
صاحب امتیاز
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!خودمان را به خواب می زنیممعموالًما شیمیست ها 

، یکی از انی کمومتریکس که حاال در آستانه ورود به سومین ایستگاه خود قرار داردـمدرسه زمست
ت که ر کشور اسـه در سراسـی شیمی تجزیـکده شیمی و به طور کلـن رویدادهای دانشـمهم تری

.   شودزار میـکده برگـان در دانشـان با حضور اساتید تراز اول ایران و جهـهر ساله در فصل زمست
وکس ایرانه کمومتریـمسئول کمیت،هـار، استاد شیمی تجزیـبه همین منظور با دکتر هادی پرست

د ـدیوزه جـن حـان او با ایـم تا از زبـانی کمومتریکس هم صحبت شدیـذار مدرسه زمستـپایه گ
.  ه های سومین دوره مدرسه آشنا شویمـا شده و با برنامـمی آشنـدار در شیـو پرطرف

ورود انی کمومتریکس که حاال در آستانهـمدرسه زمست
ن ـیرار دارد، یکی از مهم ترـگاه خود قـن ایستـبه سومی

جزیه رویدادهای دانشکده شیمی و به طور کلی شیمی ت
ان با ـر کشور است که هر ساله در فصل زمستـدر سراس

ه کدـان در دانشـران و جهـراز اول ایـد تـاتیـور اسـحض
تار، ن منظور با دکتر هادی پرسـبه همی. زار می شودـبرگ
ریکس ـه کمومتـول کمیتـمسئ، هـجزیـی تـاد شیمـاست

کس ی کمومتریـانـتـه زمسـدرسـذار مـه گـایـپورانـای
د ـوزه جدیـن حـا ایـان او بـا از زبـم تـهم صحبت شدی

ای ـامه هـا برنـده و بـا شـی آشنـدار در شیمـرفـرطـو پ
و ـوگتـن گفـای. مـا شویـنـه آشـن دوره مدرسـیـسوم

:مـجذاب و مفصل را در ادامه می خوانی
س انی کمومتریکـن دوره مدرسه زمستـبه سومی

ن ـیزاری چنـم به برگـچه شد که تصمی. میرسید
د؟ـه ای گرفتیـرنامـب

، رانـریکس در ایـد جمع کمومتـور که می دانیـهمان ط
وعه مشابه آن مجمزمینـه های علمـی دیـگرت بهـنسب

ر دور هم جمعـول سال بیشتـاست که در طمنسجمی
ا بایـن حـوزه از علـمفـل مختلـده و راجع به مسائـش
میته الوه بر این جمع، کـع. دـت می کننـگر صحبـدیکی

ران ـی ایـمـن شیـمـجـریکس در انـی کمومتـصـتخص
ه ـتـن کمیـایریـاسـتی است ـسالسهود دارد که ـوج

هی لالم دکتر عبدـاگر اشتباه نکن. ودم استـده خـبر عه
ی ـوزشـاه آمـارگـک1۸اً ـبـریـان تقـجـگاه زنـشـدر دان
. ه استدکـرزار ـریکس را برگـکمومت

ود که این بدر این کارگـاه ها دنبال می شد ی که ـسیاست
را دعوت صاحب نامـیی ـارجـان خـانـمـه میهـالـهر س

ا دکتر ـدم را بـازه دوره ارشـکه ت۸۴د ـاسفن. دـمی کردن
ن ودم، برای اولین بار در ایـشروع کرده بهرویاللیـج

ا ا رـراز اول در دنیـآن ها افراد ت. ت کردمـاه ها شرکـکارگ
در سال های اولیه. ه دهندـب را ارائـدعوت کرده تا مطال

ی ـره حتـفـن1۲۰-1۰۰ن ـالـردم، در سـرکت می کـکه ش
مطالب د اما رفته رفتهـت حضور داشتنـر از ظرفیـبیشت

.یافتشرکت کنندگان کاهشتعـداد ی تر شد و ـتخصص
ن ـمـجـوع را در انـوضـن مـا ایـم تـیـتـم گرفـمیـصـت

م رسید چیزی که به نظر. مـی کنیـریکس بررسـکمومت
ی، ـوزشـی شده و از شکل آمـاین بود که مطالب تخصص

ده که ـل شـدیـده تبـیـچـیـی و پـناری علممـیـه سـب
از .ودـی شـان نمـدشـزی عایـد چیـنـراد حس می کنـاف

تـر از آنـجـا که دکودم،ـو بـجـی که دانشـطرفی از زمان
ودب"ایرانریکسـپدر کمومت"جـاللی هـروی به عنـوان 

اه دانـشـکده شیمـی دانشـگمـتـت داشـواره دوسـمـه
.کمومتـریکس ایران باشـدقطب صنعتی شریف

سروش فدائی تهرانی
سردبیـر

:مومتریکسگفت و گو با دکتر پرستار به بهانه سومین مدرسه زمستانی ک

Hyperspectralدکتر پرستار در حال سخنرانی در کارگاه *  Imaging
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و چرا آن را به شکل مدرسه برگزار می کنید؟
رد ارک وجود داـریکسی در دانمـی کمومتـمدرسه قدیم
ت ـوزه در آن شرکـاسی این حـسرشنافرادکه هر ساله 

رده ـد سفر کـکه به هلن۲۰1۸ن در سال ـهمچنی. کنند
ر ـشهودـگاه رادبـانی که دانشـه تابستـودم، در مدرسـب

دو، عالوه بر این. رد شرکت کردمـزار می کـنایخمن برگ
رزیل ه دیگر کمومتریکس دیگر در آمریکا، بـچند مدرس

ی ـمه تـم چـنـا ببیـردم تـررسی کـگ را بـگ کنـو هن
وشته د و با استفاده از آن، پروپوزالی نـدارن( پس زمینه)

.  بردمریکسـه کمومتـی ایران و کمیتـو به انجمن شیم
ایران در این کمیته همه افراد کارکشته در کمومتریکس

م مدرسه ای را هر ـم می خواهـبه آن ها گفت. حضور دارند
ریف ی شـم که محل آن دانشگاه صنعتـه برگزار کنـسال

(کسکمومتری)ز آموزش دیتاساینس ـش نیـاست و هدف

ازی، د داروسـی و علوم مرتبط ماننـان شیمـبه دانشجوی
ن ـه در ایـذایی است؛ چرا کـط زیست و صنایع غـمحی

.تـرد اسـار پرکاربـوم بسیـعل
ا در ـرونـش از کـودم پیـود که خـن بـز ایـت آن نیـعل

ر ن بار نیز دـازی و چندیـلف داروسـه های مختـانـکارخ
ه ز دادـسازمان غذا و دارو در دوره هایی تکنیک های آنالی

م و م را آموزش می دادـییریکس می گوـکه به آن کمومت
. استدیدم این پتانسیل واقعاً وجود داشته و به آن نیاز

وم ـگاه علـکارانی که در دانشـان و همـی دوستـرفـاز ط
کده ـی و تهران و به ویژه در دانشـی شهید بهشتـپزشک

ی داروسازی شان داشتم، همواره می خواستند تا کارگاه ها
کنیم زار کرده یا دانشجو مشترکـآموزشی برایشان برگ

 ها فکر کردم اگر همه این. و متوجه شدم واقعاً نیاز است
ب توسط آدم هایی که حرف برایـجمع شده و این مطال

ود، گفتن در کمومتریکس دارند به آن ها آموزش داده ش
روم و ـایی بـنهـاً تـت که مثلـن اسـر از ایـتـی بهـلـخی
دم بهتر بوـی برایـر مالـد از نظـر چنـه. مـوزش دهـآم

وط به این داستان مرب. ی آن فکر کردمـه علمـاما به جنب
ردم وزال را به انجمن بـسه سال پیش است و وقتی پروپ
رگزاری البته تمام بار ب. در آنجا مورد استقبال قرار گرفت

اتی آن روی دوش من و دانشجویانم در آزمایشگاه تحقیق
.مـه داشتـالقـا عـریکس بود امـکمومت

عاً قط. دـه برایمان بگوییـاز دوره اول و دوم مدرس
...هـاص خودش را داشتـسختی های خ

ور ـه طـران و بـه ایـی کـاطـل ارتبـیـال به دلـدر آن س
رده بود، گاه صنعتی شریف با روسیه برقرار کـخاص دانش

استیت گاه سنت پترزبورگـانوف از دانشـپروفسور کرس
ای ـورهـوزه سنسـده در حـه شـاختـای شنـکه از آدم ه
د ـاتیریکس است را به همراه اسـری و کمومتـپتانسیومت

ا ـن کیمیـدوره اول در سال. ردمـوت کـبه نام داخلی دع
نفر ظرفیت ۴۰ر برگزار کردم که ابتدا ـو سایت کامپیوت

دیم ور شـد که مجبـدر ثبت نام کردنـم اما آن قـگذاشتی
ود سال نخست ب. نفر افزایش دهیم۸۰-7۰ظرفیت را به 

ال ـحنـا ایـب. اد بودـکالت زیـه و مشـه نداشتـربـو تج
ی ـتلی مثبـوردهای خیـام ها و بازخـال شده و پیـاستقب

.مـت کردیـدی دریافـزاری دوره بعـبرای برگ
نفر 1۵۰ل کرده و ـر منتقـن جابـدی را به سالـعـدوره ب

حقیقات پروفسور تاولر از انستیتو ت. در آن شرکت کردند
ر اول ـفز سه نـکه ج(اـاسپانی)ا ـونـط زیست بارسلـمحی

هـردم و او بـوت کـان است را دعـریکس در جهـکمومت
ن را ه بودم و مـان رفتـد دوره نزد ایشـه چنـب اینکـسب

د، ـنـران را ببیـه داشت ایـی عالقـاخت و از طرفـمی شن
بلی ت تر از دوره قـار مثبـن دوره بسیـدومی. ردـول کـقب

.ر کردـان را بیشتـزه هایمـزار شد و انگیـبرگ

98، دومین دوره مدرسه زمستانی کمومتریکس، زمستان Model Validationسخنرانی دکتر پرستار با موضوع * 

98سخنرانی پروفسور روما تاولر، دومین دوره مدرسه زمستانی کمومتریکس، زمستان * 
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ال  ـه امسـازی مدرسـزاری مجـرگـه بـور بـچط
د؟ـدیـی شـراض

ن یا ـیر کنیم تا در فروردـم کمی صبـامسال می خواستی
ر است ت کرونا کمی آرام تر بشود اما دیدیم بهتـاردیبشه

تیم چون قصد داش. زمستانی بودن مدرسه را حفظ کنیم
ی ـم و مثل دوره های قبلـزار کنیـازی برگـمدرسه را مج

ی اـرا که دوره هـم چـگذاشتیـت را نـت ظرفیـدودیـمح
ایت م با تعداد محدودی در سـان را می توانستیـی مـعمل

.مـزار کنیـده برگـدانشک
ه ه هایی را نسبت بـمجازی بودن مدرسه چه برنام

ت؟ـل کم تر کرده اسـال های قبـس
ال وارد مدرسه را امسـاً مـرده ایم و اتفاقـچیزی را کم نک

برای "پیش مدرسه"نصف روزی به نام . ر کرده ایمـبیشت
س آشنا ای کمومتریکـدی بوده یا با فضـکسانی که مبت

از شروع االً هفته قبلـه کرده ایم که احتمـد اضافـنیستن
ن ان خارجی ماـاز طرفی میهمان. انی باشدـمدرسه زمست

د دولت مان بیشتر شده اند؛ اساتید آمریکایی که می گفتن
اجازه نمی دهد حضور یابیم و همچنین بحث هزینه های

ره اما این دو. ران نیز بودـان به ایـن آمدن میهمانـسنگی
دام ـوده و هر کـر بـان بیشتـان خارجی مـمانـوع میهـتن

از طرفی هر کدام شان از یک. وزه استـمتخصص یک ح
ن ـکا، آرژانتیـه، آمریـد بود؛ از روسیـنقطه جهان خواهن

تجزیه ع افراد نیز از نظر شیمیـن توزیـه که ایـو فرانس
ک روز نکته سوم نیز این است که امسال ی. مناسب است

ه ه بـسال های قبل مدرس. مـرده ایـه کـه اضافـدرسـبه م
، ی بود اما امسالـوری و یک روز عملـورت دو روز تئـص

.د بودـی خواهـوری و یک روز عملـسه روز تئ

بخش عملی چه طور؟
ر زاری دـد از ابـی بایـش عملـه در بخـذشتـسال های گ
یسنس م که نیاز به الـاده می کردیـب استفـنرم افزار متل

داشت اما چون این دوره مجازی است، از قبل به بچه ها 
ان ـر رایگـزارهایی که دیگـه نرم افـم گفت که چـخواهی
ی در رفـاز ط. دـب کننـان نصـ شپد را روی لپ تاـهستن

اص ر روز آخر که به بخش عملی اختصـصبح و بعدازظه
لـس دچار مشکـه هر کـه کـد سال گذشتـدارد، همانن

ش را ور پیدا می کردیم، مشکلـاالی سرش حضـمی شد ب
ذارند، ـگراک بـاپ شان را به اشتـکل که دسکتـبه این ش

زی بنابراین از بعد اجرایی مدرسه چی. م کردـرفع خواهی
ختی برخی اساتید حتی داخلی که به س. کم نشده است

جازی می توانستم برای حضور مجاب شان کنم، به دلیل م
الوه بر ته و عـش نشسپـار لپ تاـی در کنـبودن به راحت

ام اینکه به کارهایش می رسد، ارائه خود در مدرسه را انج
ع ـه هایی که دور هم جمـا برنامـه تنهـمتأسفان. دـمی ده

ا لوگو د پذیرایی ها، کیک مدرسه، عکس بـمی شدیم مانن
مدرسه و مشابه آن حذف شده و از این نظر مزه مدرسه 

.رده استـای قبل کمی فرق کـبا سال ه

98ارائه دکتر کمپانی در اولین روز بخش عملی، دومین دوره مدرسه زمستانی کمومتریکس، زمستان * 97اختتامیه اولین دوره مدرسه زمستانی کمومتریکس، زمستان * 

98ضیافت ناهار با حضور میهمانان و سخنرانان، دومین دوره مدرسه زمستانی کمومتریکس، زمستان * 
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هر ساله میهمان های. اره کردیدـا اشـان همبه میه
از مدرسه ـژگی های ممتـراز اول از ویـخارجی و ت

ی ـد خارجـی از اساتیـکم. تـریکس اسـکمومت
.دـال می گوئیـامس

ا م که یکی از آن هـان خارجی داریـج میهمـاین دوره پن
ران ـس ایـریکـومتـدر کمـروی، پـاللی هـور جـروفسـپ

ول به ـغـا مشـرنیـیفـی کالـالتـگاه ایـت که در دانشـاس
انشگاه ون از دـور هرینگتـگری پروفسـدی. دریس استـت

ان در ر برتر جهـی از سه نفـکا است که یکـو آمریـاوهای
گر ن به حساب می رود که اـان ماشیـری زبـحوزه یادگی

فتخار اط کاری داریم اما بسیار باعث اـان ارتبـچه با ایش
.  { هاتوضیح سایر میهمان}. تـبود که دعوت ما را پذیرف

و ریکسـوزش کمومتـت مان آمـن سه دوره سیاسـدر ای
حوزه آنالیز داده برای افراد مبتدی از زبان بهترین ها این

ر ر که دـه های دیگـوعی که در مدرسـموض. تـوده اسـب
وبل دگان نـده و برنـز اجرا شـزار می شود نیـان برگـجه

.دـنـش هستـانـرانـاز سخن

م ز داده ها چه جایگاهی علـریکس و آنالیـکمومت
ان دارند؟ـروز جهـام

.  تـسد اـرنـر تـال حاضـس در حـاینـاسـتـد دیـببینی
مـواب می زنیـان را به خـودمـت ها معموالً خـما شیمیس

الخره اـت اما بـزی نیسـم چیـن علـم ایـر می کنیـو فک
ن، ـاشیـان مـری زبـادگیـواره از یـهم. مـر هستیـدرگی

م و همه زندگی مانـویـره می شنـوعی و غیـوش مصنـه
 های تلفـنا و ـرهـوتـیـپـامـک. تـده اســرش شـیـدرگ

زی ـیرـرده و گـدا کـی پیـراوانـت فـیـقابلهـوشـمـنـد 
یان ه به دانشجوـهمیش. مـم داده نداریـری علـادگیـاز ی

ا ن درس رـم که ایـویـس می گـکـریـتـومـدر درس کم
ید ر ندارـودن بـه بدِه رـرای نمـوده بـاری بـیـون اختـچ
ه ــکـنـل ایــیـدل. دــیـار کنـش کـد برایـایـرا که بـچ

ه ام،ــتـذاشـده گـکـشـس را در دانـکـریـومتـدرس کم
آزادایـــه دوره هــا بـــمـر شــه اگـت کــن اســـای

edx(edx.org  )د ـنـانـا مـیـزرگ دنـای بــاه هـگـشـدان

امــه نـی بــد درســـد دیـیـواهـد، خــیـنـاه کــگــن
را یـــعــیـبـوم طــــلــرای عـــل داده بــیــلـحــت

اــرده و بـــری کـــپــی ســـاســـنـارشــدر دوره ک
یــنـعـن یـای. دـــونـی شـا مــنـا آشــم هــتـوریـگـال
هـلـجـم. دـده انـیـه رسـجـیـتـن نـه ایـا بـیـه دنـمـه

Chemical Educationتـحـلـیــلد،ــیـنـاه کـــگـرا ن
درس،ـــکــریــتـومــمـی را کــمــیـا در شـــداده ه

صــاداقـتـس و درــکـریـومتـایـی بــاسـنـت شـسـزی
اــتـز دیــیـالـد و آنــنـامـی نـس مــکـریـتـومــونـاک

اطـس ارتبـکـریـومتـکم. ود داردـوم وجـلـام عـمـدر ت
ا ــد امک دارــیـاتـورمـفـوانـمـکاــی بــگـنـاتـگـنـت
.تـاوت اسـفـتـای آن مـت هـاسـیـس

98عکس دسته جمعی میهمانان ویژه و سخنرانان دومین دوره مدرسه زمستانی کمومتریکس، زمستان * 
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ام ان کارشناسی، ارشد و دکتری هر کدـدانشجوی
؟ قادر به استفاده از چه بخش های مدرسه هستند

ا دارید؟ـه ای به آن هـچه توصی

ه ــسیکی از دانشجویان از من پرسید بهتر است در مدر
س؟ به ریکـزمستانی شرکت کنم یا کالس درس کمومت

ن ـد ایـمانن. تـزا اسـن ها دو چیز کامالً مجـم ایـاو گفت
!  رومال نـه ام دیگر شمـاست که چون یک بار شمال رفت

ری ـر دیگـم به شهـوانـی تـت که مـی اسـالـن در حـای
ت ـا جذابیـت امـان اسـضا یکسـد فـنـه هر چـروم کـب

انی با کالسـتفاوت مدرسه زمست. خاص خودش را دارد
.ن طور استـز همیـریکس نیـکمومت

ه ـتـک رشـده یـنـه گـای کلــت آدم هـن اسـه ایـصـق
د ــده انــع شـمـده ات جـکـشـو و در دانـت تـل دسـبغ

!  دـنـویـی گـه مــی چـنـیـد روز ببـنـی چــوانـی تـو م
اد ـروزه ی۴-3وی و آن را ـه ای شـر وارد زمینـاً اگـعـقط
د  ـایـو بـت.ه ایـتـرفـی گـحـطـرا سآناً ــری، قطعـبگی

نشجو اگر دا. اد بگیریـخ را یـانی سرنـدرسه زمستـدر م
ودم، ری در هر فیلدی بـد یا دکتـاسی، ارشـدوره کارشن

ن دوره ای در ـیـت چنـرار اسـدم قـهمیـه می فـچـچنان
ردمـی کـت مـرکـعاً شـطـود، قـزار شـده ام برگـکـدانش

ی ـاتـزومـز ملـس جـریکـرم، کمومتـظـه نـه بـرا کــچ
.دنـباشد ـد آن را بلـان بایـجویـشـه دانـت کـاس
ی ـک شیمـت کالسیـان را از حالـودمـداری خـد مقـبای
ی در طول این سال ها خیلی عوضـشیم. مـیـارج کنـخ
یم، ه همه مان نانو را به سرعت پذیرفتـچگون. ده استـش

ه ـونون این گـم؟ چـی را نمی پذیریـچرا علوم این چنین
ی ـاضه ریـد و پس زمینـن تر هستنـی سنگیـم ها کمـعل

ردی واـمءزـل داده جـبه نظرم تحلی. دـر دارنـو کامپیوت
نتیجه در. ش، بهتر از ندانستن آن استـاست که دانستن

.ده ام به دانشجویان این است که اگر وقت دارنـتوصی

ن ـرکت در ایـی را از شـشاید هزینه ثبت نام برخ
...دـرف کنـامه منصـبرن

د ت را دارـه و وقت شرکـجویی عالقـت دانشـممکن اس
ل این کـاگر واقع مش. ن باشدـاما هزینه آن برایش سنگی

در جو کارشناسی دانشکده که می خواهدـاست، هر دانش
ش ـرایه را بـمدرسه شرکت کند به من ایمیل بزند، هزین

ه دلیل اینکه با وجود مجازی شدن مدرس. حذف می کنم
ه ای راـارج، باز هم هزینـاری از مخـامسال و کاهش بسی

برای جو وقتیـم این بود که دانشـبرای شرکت قرار دادی
ن رایـبناب. دـی دانـمـدرش را نـول نمی دهد، قـزی پـچی

د وقت ی شرکت بدهم، بایـجو گواهـکه به دانشـبرای این
ودی ه برگزاری دوره بدون هزینه ورـبگذارد چرا که تجرب

شگاه ریکس در دانـوزویم کمومتـرا چند ماه قبل با سمپ
نفر شرکت کردند ۸۰تبریز داشتیم که روز نخست مثالً 

.نفر کاهش پیدا کرد3۰-۲۵اما روز بعدی، به حدود 
98ضیافت پذیرایی، دومین دوره مدرسه زمستانی کمومتریکس، زمستان * 
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ا ـوزه هـدام حـریکس در کـر، کمومتـو سوال آخ
ع کاربرد دارد؟ـو صنای

رد ـاربد کـر کنیـه ای که فکـنـر زمیـریکس در هـکمومت
ز دادهـالیـری هست، آنـدازه گیـا انـرا که هر کجـدارد چ

رد ـرکاربـم و پـهـار مـیـسـه بـنـیـزم. ود داردـز وجـیـن
ت ـیـار اهمــسیـان بـورمـس که در کشـکـریـومتـمـک

. تــی آن اسـجـنـت سـالـی و اصـذایـع غـایـنـدارد، ص
یع ک های سرـیـنـکـد تـایـی بـذایـواد غـرای مـون بـچ

والً ــمـعـه مــم کــیـنـاده کــفـتـی اســنـئـمـطـو م
از . دـنـتـسـی هــوپـکـروسـتـکـپـای اسـک هـیـنـکـت
، یـنـبـواد لـت مـالـش اصـجـنـرای سـا بـن روش هـای
.روتئینی، خشکبار و غیره بهره برده می شودـپ
ام دادهـــجـد انــنـلـه در هـی کـایــارهــی از کــکـی

د ــریـش گـجـنـم، ســه دادیـــران آن را ادامــو در ای
ور که ـان طـمـه. تـا اســازه هـغـرغ در مــت مـوشـگ
ی  ــپوـکـروسـتـکـپـای اســاه هـگــتـد دســیـی دانــم

رم وزن ــگ۶۰-۵۰وده و ــت بـف دسـدازه کــروزه انـام
ی را به ـتـه گوشـل تکـری پرتابـد اسکنـد که ماننـدارن

ده ـالً مشاهـگاه قرار داده و مثـهمان در مغازه روی دست
چرخ ا در گوشتـو آی؟رـک است یا خیـمی کنید ارگانی

ن راـفـد زعـی ماننـاتـه جـون و ادویـتـن زیـرده، روغـک
نایع ر؟ کمومتریکس همچنین در صـده یا خیـی شـتقلب

ن داروسازی کاربرد فراوانی در طراحی دارو و فرموالسیو
ه دارو چه کاراییـی برای اینکـراحی دارویـط. دارو دارد

ولید که داشته و فرموالسیون برای بهینه سازی فرآیند ت
نکه چه میزان ماده مؤثر برای درون کپسول نیاز بود و ای

ردهای این ـه کاربـود از جملـازی شـا رهاسـدارو در کج
ری ـن اندازه گیـهمچنی. ایع داروسازی استـم در صنـعل
ط ـوسـژه تـور ویـه طـه بـی کــای دارویـی هـالصـاخـن
ت  ـسـط زیـیـحـدر م.ودـی شـام مـرافی انجـروماتوگـک
ا و ـده هـایی آالینـرای شناسـس بـکـریـتـومـمـز کـیـن
ا ـط هـر محیـایـوا و سـا در آب، هـری آن هـیـدازه گــان
.ردـرار می گیـاده قـفـورد استـم

98عکس دسته جمعی اختتامیه دومین دوره مدرسه زمستانی کمومتریکس، دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف زمستان * 
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!، زیر ذره بین شیمی دان هاپروتئین
ش آن ـوشیمی، دانشی است که از زایـزیست شیمی یا بی

انـیک سده می گذرد و امروزه به گوش همه ی شیمی دان
ال های ـل های سـر نوبـه ای که بیشتـا است؛ به گونـآشن
. تـده اسـدا شـش اهـرایـن گـمی در ایـیـر در شـیـاخ
و DNAم ها، ـزیـن ها، آنـیئروتـی پـش به بررسـن دانـای

ای ت هـان ها و فعالیـه که در ساختمـایی مشابـمولکول ه
.ردازدـد، می پـادین دارنـش بنیـی نقـزیست

آزمایشگاه بیوشیمیحوزه های پژوهشی
وشیمی ـیاتی بـگاه تحقیقـر، آزمایشـآزمایشگاه دکتر کله

ار ـتوان بررسی ساخـار می رود که با عنـکده به شمـدانش
ش ها ـژوهـپ. دـت می کنـن ها فعالیـیئروتـرد پـکـلـو عم

ی آلی وشیمـش بیـری در بخـی و نظـربـل تجـکـه شـب
دف ــه( میـیـوشـیـی و بـی آلـمـیـی شـگـتـخـیـآم)
.تـاه اسـگـشـایـن آزمـن ایـادیـیـنـب

سی ن آزمایشگاه، بررـی ایـژوهشـای پـه هـی از زمینـیک
لـاین مواد در بدن با تبدی. است (Amyloids)اـدهـآمیلوی

د ـی ماننـاری هایـبر روی بیم(Fibril)لـریـدن به فیبـش
 ها شـژوهـپ. دـذارنـی گـر مـر اثـمـون و آلزایـنسـپارکی

بدیل بررسی سازوکار ت، دهاـز آمیلویـردارنده ی سنتـدرب
در اتیـای محاسبـام کارهـل، انجـریـا به فیبـشدن آن ه
.استایج تجربیـایج آن با نتـه و سنجش نتـاین زمین

PCRاز کار با نرم افزارهای پیشرفته تا

،GROMACS ،VMDزارهایـرم افـی نـاتـاسبـش محـدر بخ

PyMOLودـه می شـار گرفتـر به کـزار دیگـرم افـد نـو چن  .
ن با ـروتئیـش پـکنا، برهمـدهـش بر روی آمیلویـژوهـپ

 ها و نـروتئیـکنش داروها با پی، برهمـلکول های آلوریزم
.ردـدن انجام می گیـالی آن ها بر روی بـر احتمـتاثی

امیررضا ارباب صادقی
، کارشناسی139۴ورودی 

 ای رهـش زنجیـگاه روش واکنـزار های آزمایشـیکی از اب
19-است که با همه گیری ویروس کووید  (PCR)رازـپلیم
اه قلب ار پرآوازه شده و می توان گفت که این دستگـبسی

در این روش با برافزودن .این آزمایشگاه به شمار می رود
 شود، ب سنتز میـین های نوترکیئژن ها، آنزیم ها و پروت

ه آن ر که بـا بررسی شده و در بخش دیگـرد آن هـعملک
ار ـن این ساختـه می شود با آمیختـگفتDNAیـمهندس

های نو تغیراتی در گروه های عاملی و ژن های آن انجام 
تروفورز دیگر ابزار به کار رفته در آزمایشگاه الک. می دهند

ررسیـازی و بـداسـرای جـن روش بـت که از ایـژل اس
.ودـاده می شـا استفـلکول هوت مـدرش

رنده ـر دربرگیـگاه بیشتـایشـن آزمـود در ایـواد موجـم
ط نگهداری خاص خود را دارندـموادی هستند که شرای

ه آنـمایامـرنـد، همیـاکی هستنـب مواد خطرنـو اغل
ا ـ فرممـی در آن حکـی باالیـری ایمنـگیده که پیشـش

گاه ـایشـاد آزمـر زیـر کلهـر دکتـن خاطـبه همی. دـباش
.دـی کنـی مـد و وارسـازدیـرا ب

ب کدام ـاسـوشیمی منـیباتی ـآزمایشگاه تحقیق
ت؟ـان اسـجویـدانش

ن د تمریـردی که بخواهـرای فـی بـدرس های شیمی آل
اه گـایشـن آزمـود را در ایـاسی خـش دوره کارشنـپژوه

ذراندن بگذراند باید برجسته تر باشد و به همین جهت، گ
.  ستگاه الزامی اـمی برای ورود به آزمایشـوشیـدرس بی
اسی جوی کارشنـت دانشـار و فعالیـزان کـن میـهمچنی
. تـاسرازـم تـی هـیلـمـالت تکـیـان تحصـجویـبا دانش

جو ـود دانشـا خـاد بـروژه استـوع پـاب موضـبرای انتخ
ی اـهیـایـردهمـگ. دـنـی می کـزنـی و رایـشـدیـم انـه
ام ـتمت کهـا اسـرپـگی بـورت هفتـه صـز بـیـروه نـگ

.دـت می کننـروه در آن شرکـای گـاعض
آن رایـگاه بـشـایـن آزمـت ایـوان گفـان می تـایـدر پ
یمی، ا شیمی آلی، زیست شـان که بـجویـاز دانشهتـدس

گی ـتوسـه پیـونـگایی اینـار هـی و جستـی دارویـشیم
.دـدی باشـه ی سودمنـربـد تجـوانـد، می تـدارن

شیمی9۶ر از الهام تقی خانی ورودی ـبا تشک

تصویر سه بعدی آمیلوئیدها در بدن انسان* 
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هـم کـرده ایـه کـربـجـایی را تـه هـظـه لحـاً همـمـحت
انــودمـان را با ذره ذره ی وجــری زمـذیـاپـت نـرگشـب

ت از وان شربـک لیـد سقوط یـم؛ ماننـرده باشیـحس ک
یشه، وان به بی شمار تکه شـزیه شدن لیـز و تجـروی می

.  رهوا، گذر شبانه روز و غیـگار در هـش شدن دود سیـپخ
ری را م حس کرده باشیم چون این برگشت ناپذیـمی گوی

از آنچه که. می توان درک کرد اما نمی شود اندازه گرفت
.  تندم، در زمان متقارن هسـاسیـک می شنـن فیزیـقوانی
باقی ر زمان را معکوس کنیم قوانین مان ناورداـی اگـیعن

رض ک فـان را در فیزیـه بودن زمـما یک سوی. دـمی مانن
 سویه در فلسفه هم فرض می گیریم و این یک. می گیریم

.بودن را از زنجیره ی علت  ها و معلول ها درک می کنیم
، پس از 1۸۵1ال ـوزده و در سـه ی قرن نـانـه در میـالبت
ک را امیـون دوم ترمودینـوس قانـالزیـکفـه رودلـاینک

. تی شددی کرد، این وضعیت دستخوش تغییراـفرمول بن
ی جهان قانون دوم ترمودینامیک بیان می کند که آنتروپ

ا ست همیشه در حال افزایش است؛ گویا این تنها قانونی
.ه عمل می کندـت یک سویـکه در طبیع

ر ه دـهم. االت نیستـزی جز احتمـروپی چیـمفهوم آنت
ک ان درکی روشن از قانون دوم ترمودینامیـناخودآگاهم

روپی ـآنتر یعنی احتمال بیشتر وـروپی بیشتـآنت. داریم
بیان اده ترینـبه س. ر استـال کمتـر به معنا احتمـکمت
ده ای ـی آن پدیـامیک یعنـون دوم ترمودینـن، قانـممک

ود ری برای رخ دادنش وجـس بیشتـد که شانـرخ می ده
د،  ـاشـر بـی تـادفـصـده ای تـدیـه پـهرچ. ه باشدـداشت
ت، ـن اسـه که معیـر و هر آنچـال رخ دادنش بیشتـاحتم
.تـر اسـال رخ دادنش کمتـاحتم

علی سلـطان منـش
، دکتـری1393ورودی 

ه ـگار ترجیح می دهد در هوا پخش شود تا اینکـدود سی
ر ـال آن بیشتـردد چون احتمـز گـه ای متمرکـدر گوش

ه م بـزیـریـه را روی هم بـرده های شیشـر خـاگ. تـاس
سیار وان سالم بدل نمی گردند چون احتمال آن بـیک لی

فحه اگر حروف این متن را تصادفی بر روی ص. کم است
ماست م احتمال اینکه این متنی که پیش روی شـبریزی

سم حاال که این متن را می نوی. ز استـحاصل شود ناچی
ا ش می دهم تـروپی را کاهـرژی مصرف می کنم و آنتـان
پی روـه آنتـل کنم، هر چند کـرا منتق"العاتـاط"ن ـای

ر ـپس به تعبی. ش استـان در حال افزایـان همچنـجه
دفی، اـده های تصـان به سوی پدیـش جهـر با گرایـدیگ
ن ت دادـای از دسـنـه معـامیک بـرمودینـون دوم تـقان
.ادف محض استـدن به تصـالعات و رسیـاط
ها ـنـتانـروپی جهـش آنتـزایـم افـیـدانـت بـسـد نیـب

یجه ی انبساط جهان ما در نت. ده ی یک سویه نیستـپدی
ا ـآی. ده ای یک سویه استـز پدینیـ(big bang)گـانـبـمه

ست؟ روپی اـز حاصل از افزایش آنتـود نیـده خـاین پدی
ه اگر همان طور ک. مـنمی دانیم اما این طور فرض می کنی

یده د جهان به نقطه ی تعادل رسـردازی کرده انـه پـنظری
م د و این تراکـس از آن تراکم بزرگ خود را آغاز کنـو پ

که روپی بدانیم، بدان معنا استـش آنتـرا حاصل از کاه
ان ترجیح می دهد پدیده هایی رخـم بزرگ، جهـدر تراک

.  تد که احتمال شان کمترین بوده و معین شده اسـدهن
ای ـال به معنـرین احتمـده هایی با کمتـداد پدیـآیا رخ

این ز کهـا من نیـآی؟ان استـکان زمـت پیـر جهـتغیی
کان م پیـروپی را کاهش می دهـن را می نویسم و آنتـمت
؟مـی دهـر مـیـان را تغیـزم

TENETبررسی مفاهیم علمی مطرح شده در فیلم 

مانداستان آنتروپی و پیکان ز



1399شماره ی هفتم، دی ماه | آنتــــــروپـی 11

صدف عبـاسـی
، کارشناسی139۸ورودی 

پژوهشگران برتر دانشکده معرفی شدند
ینارهای ه وبـامیه سلسلـروپی، مراسم اختتـبه گزارش آنت

کده گران منتخب دانشـه پژوهش و تجلیل از پژوهشـهفت
در . داه برگزار شـه بیست و پنجم آذرمـعصر روز سه شنب

۲۵ه ـتا سه شنب۲۲ه این برنامه ها که از روز شنبه ـحاشی

تاحی، ا فـه ریزی دکتر علیرضـآذرماه و با مدیریت و برنام
می ـکده شیـل دانشـن الملـط بیـش و روابـاون پژوهـمع

لیت ها اتی دانشکده به ارائه فعاـگروه تحقیق17اجرا شد، 
.دـو دستاوردهای تحقیقاتی خود در سال جاری پرداختن

ات ـقمی تحقیـورای علـاد شـر، استـا تاولـور رومـپروفس
رنتو کانادا ا، دکتر ریموند کاپرال، استاد دانشگاه توـاسپانی

شگاه ی دانـن ساوجی، استاد دانشکده پزشکـو دکتر هوم
ه به وده کـت ها بـژه این نشسـان ویـانـرآل از میهمـمونت
وزه ب به بررسی و ارائه دستاوردهای خود در سه حـترتی

.تندی و پلیمر پرداخـکمومتریکس، ماشین های مولکول
ه ـاره بـکده با اشـس دانشـد شاهرخیان، رئیـر سعیـدکت
ازی و محدودیت هایـت در ترم مجـط دشوار فعالیـشرای

در کشور، دستاورد گروه های دانشکده19-شیوع کووید 
ه ـستودنی و شایـی را ستـاتـی و تحقیقـژوهشـدر امور پ

ی از ـندرداـن قـز ضمـاحی نیـر فتـدکت. تـر دانسـتقدی
ت های ـت فعالیـرد و کیفیـی، عملکـاتـای تحقیقـگروه ه
.ردـف کـدآور توصیـکده را وجـی دانشـپژوهش
ده ه هفته پژوهش دانشکـامیـه اختتـن در حاشیـهمچنی

نج حوزه ن و برگزیدگان دانشکده در پـشیمی، از منتخبی
اط ـب، ارتیللـن المـط بیـش، روابـژوهـق و پـه، تحقیـارائ

ی ژوهشـب پـای منتخـگاه هـی آزمایشـبا صنعت و معرف
ش ـژوهـاون پـمع. دـل آمـدردانی به عمـروه قـدر هر گ

تحسین ردـط بین الملل دانشکده با توضیح عملکـروابو
دان را ـش برگزیـه، گزینـن حیطـروه ها در ایـز گـبرانگی

:  زودـبرای هیئت انتخاب تصمیمی دشوار عنوان کرد و اف
، تعداد، ل کیفیتـواردی از قبیـای مـن گزینش برمبنـای
ورد ـده مـر شـشـنتـاالت مـوع مقـر و نـیـاثـب تـریـض
.تـه اسـرار گرفتـی قـابـررسی و ارزیـب

گاه، ر است که با اعالم معاونت پژوهشی دانشـالزم به ذک
ادکتری،  دکتری و پسن مقطع ـدگان بخش محققیـبه برگزی

یـاتـقگاه های تحقیـآزمایشو بخش ارتباطات بین المللی 
میلیون،  یک و نیمغ ـالـب مبـرتیـه تـک بـریـهبرگـزیـده

.دا شدـتومان اهیک میلیون، پنج میلیون و شش میلیون

عنوانتحقیقاتیگروه/نام

(کشیمی فیزی)فرشاد میرزایی

برگزیدهارائه دهندگان
(شیمی تجزیه)زهرا جعفرنژاد

(شیمی معدنی)سجدهسهیل

(شیمی آلی)فقهی راضیه

(شیمی تجزیه)حافظیمحمد

محققین برگزیده
(دکتری)

(شیمی معدنی)سارا نیری

(یشیمی آل)کوهستانیانمحمد

(شیمی معدنی)مهسا کیانی

(شیمی تجزیه)حسن جوانمردی

(هشیمی تجزی)شریفه رضایی 

محققین برگزیده
(پسادکتری)

(شیمی تجزیه)فرزانه حکمت

(هتجزیشیمی)سمیرا عباسی 

گروه دکتر کیـا  
(شیمی معدنی)

آزمایشگاه های تحقیقاتی

گروه دکتر شاهرخیـان
(شیمی تجزیه)

گروه دکتر پـورجوادی
(شیمی آلی)

گروه دکتر شفیـعی
(شیمی فیزیک)

دکتر جمشیـدی 
ارتباطات بین المللی(شیمی فیزیک)

دکتر پرستـار
(شیمی تجزیه)

(شایسته تقدیر)

با صنعتارتباط.(قراردادی از طرف دانشگاه به ثبت نرسیده است9۸در سال )

ـی به جایـزه بخش ارتبـاط با صنعـت نیـز که بـه تـازگ
ه، به فهـرسـت برگزیـدگان هفتـه پژوهـش اضافـه شـد
ریق پژوهشگرانـی تعلق می گیرد که بطور رسمی و از ط

.  نـددانشگاه اقدام به عقـد قـراردادهـای صنعتـی نموده ا

یمی  فـی پژوهشـگران برگزیـده دانشـکده شدر جدول زیر به معر
.می پـردازیـم99-9۸در سـال 
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