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 2   1396جايزة عليمحمدي 

 

 

 بسمه تعالي

 

 

 

 

 

 
فيزيك و اولين در  جايزة عليمحمدياهداي هفتمين 

 جايزة عليمحمدي در رياضيات
 

، به نام شهيد دكتر مسعود عليمحمدي، از سال   1390جايزة عليمحمدي
هاي بنيادي بنيانگذاري و هر سال به نويسندگان  دانشتوسط پژوهشگاه 

 1395جايزة عليمحمدي از . هاي برتر دكتري فيزيك اهدا شده است رساله
انجمن . شود هاي برتر دكتري رياضي نيز اهدا مي به نويسندگان رساله

فيزيك ايران و انجمن رياضي ايران در انتخاب برندگان جايزه همكاري 
مي ـ فناوري رياست جمهوري، در تأمين مالي اولين دارند و معاونت عل

 .جايزة رياضي مشاركت خواهد داشت
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 )1396(اهداي هفتمين جايزة عليمحمدي در رشتة فيزيك 

 1390هاي بنيادي با همكاري انجمن فيزيك ايران از سال  پژوهشگاه دانش
هاي برتر دكتري فيزيك كه در داخل كشور تهيه شده باشند  به رساله

كند اين جايزه به پاس خدمات  اعطا مي» جايزة عليمحمدي«اي به نام  جايزه
علمي و دانشگاهي شهيد دكتر مسعود عليمحمدي استاد فقيد دانشگاه تهران 

آموختة دكتري فيزيك داخل كشور، از جمله به خاطر نقش  و اولين دانش
ي هاي و هاي بنيادي و تالش مؤثرش در زيرساخت علمي پژوهشگاه دانش

 .براي برپايي تحصيالت تكميلي در ايران، به نام او نامگذاري شده است

 شركت و نحوة انتخابشرايط 

هاي دكتري برگزيده كه در داخل كشور  اين جايزه در هر سال به رساله
سال منتهي به سال اعطاي جايزه مرحلة دفاع را  3تهيه شده باشند و طي 
 .شود گذرانده باشند، اعطا مي

الزم است كارهاي پژوهشي انجام شده در  ورود به مرحلة داوريبراي 
دورة دكتري و رسالة حاصل از آن، به تشخيصِ حداقل سه عضو هيئت 
علميِ استاديار به باال، كه استاد راهنماي رسالة دكتري نيز يكي از آنان 

 .شناخته شده باشد» رسالة ممتاز«است، به عنوان 

تباً توسط استاد راهنمـا بـا ذكـر اطالعـات     ك بايد كننده نامزدي هر شركت
و همچنين  رسالهمربوط به متقاضي، داليل، مستندات و مقاالت مستخرج از 

توانند مؤيـد نـامزدي    نام و نشاني حداقل دو عضو هيئت علميِ ديگر كه مي
 . شود رسالة مربوطه باشند اعالم 
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شده از طرف انجمن فيزيك ايران  داوران جايزه شامل اعضاي معرفي هيئت
كه پـس از بررسـي    هستندهاي بنيادي  دانشو نمايندگان علمي پژوهشگاه 

هاي برتـر   رساله/  مدارك ارسالي و استفاده از نظرات مشاوران علمي، رساله
 . شود انتخاب مي

 هاي قبل ه برندگان دور

وهشـگاه  پژ فيزيـك  ةكنفـرانس بهـار   ةدر مراسم افتتاحي هر سال جايزه اين
 :از اين قرار استهاي گذشته  اسامي برندگان سال. شود اعطا مي

 ياسر عبدي از دانشگاه تهران؛ به 1390اولين جايزه در سال  •
از ي و عبيده جعفري علي اكبر ابوالحسن به 1391دومين جايزه در سال  •

 دانشگاه صنعتي شريف؛
 امين صالحي از دانشگاه گيالن؛ به 1392سومين جايزه در سال  •
علي اقبالي از دانشگاه شـهيد مـدني    به 1393چهارمين جايزه در سال  •

 آذربايجان؛
مجتبي گلشني قريه از دانشگاه صنعتي  به 1394پنجمين جايزه در سال  •

 هاي بنيادي؛ شريف و حبيب رستمي از پژوهشگاه دانش

دانشـگاه   بـه محمـد مهـدي صـادقي از     1395در سال  هششمين جايز •
نيـا از دانشـگاه صـنعتي شـريف و پژوهشـگاه       شيراز و امـين فرهنـگ  

 .هاي بنيادي دانش
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 )1396(اهداي هفتمين جايزه 

هاي شهيد بهشتي،  التحصيالن دانشگاه متقاضي از فارغ 15اين جايزه از ميان 
هاي بنيادي، دانشگاه صنعتي شريف،  دانشگاه شيراز، پژوهشگاه دانش

دانشگاه اصفهان، دانشگاه الزهرا، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه صنعتي 
جان، و مركز اروميه، دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پاية زنجان، دانشگاه زن

 .به نامبردگان زير تعلق گرفتمشتركاً تحصيالت تكميلي دانشگاه پيام نور 

استاد (از دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پاية زنجان بابك زارع رمشتي 
 براي رسالة دكتري با عنوان) زاده مقدم علي قربان: راهنما

 .ترابرد و اسپين در نانوساختارهاي با طيف ديراك

: استاد راهنما(هاي بنيادي  از پژوهشگاه دانش محمدي مظفرمحمدرضا 
 براي رسالة دكتري با عنوان) محسن عليشاهيها

هاي  يافته و هندسه تنيدگي هولوگرافي در گرانش تعميم آنتروپي درهم
 .وابسته به زمان

موضوع رساله و اهميت تحقيق، غني  :داليل داوران براي انتخاب رسالة اول
براي جمع له به سبك روان و قابل استفاده رساگارش نبودن مطالب و 

توسط  بزرگي از دانشجويان تحصيالت تكميلي، چاپ مقاالت متعدد
المللي و  هاي بين در مجالت با ضريب تأثير باال، همكاري نويسندة رساله

 .همچنين كوتاه بودن زمان دورة دكتري نامبرده

دن موضوع تحقيق، نوين بودن مهم بو :داليل داوران براي انتخاب رسالة دوم
مباحث، ارتباط آن با ساير موضوعات فيزيك نظير مادة چگال و اطالعات 
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كوانتومي، گسترش مفاهيم جديد در هولوگرافي و ارتباط آن با 
، گستردگي در تنيدگي، روان بودن متن رساله همراه با دقت علمي باال درهم

 .پژوهشي رساله نتايجموضوعات مختلف و همچنين 
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 بابك زارع رمشتي

 سنندج، 1364متولد 

 تحصيالت

 ؛1383-87كارشناسي فيزيك، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، 
 ؛1387-90كارشناسي ارشد فيزيك، دانشگاه شهيد بهشتي، 

 ؛94-1390دكتري فيزيك، دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان، 
 .1394هاي بنيادي،  پژوهشگر پسادكتري، پژوهشگاه دانش

 

 چكيده

هاي با طيف ديراك با  نامه به مطالعه خواص ترابردي سيستم در اين پايان
هاي جوزفسوني  تاكيد بر نقش اسپين، اثرات ترموالكتريكي و نيز جريان

ويژه  اليه به مخست مروري خواهيم داشت بر گرافين تك. ايم پرداخته
هاي با  گرافين اسپين قطبيده در رژيم مغناطيسي قوي كه در آن حامل

استاهاي اسپيني مختلف به كمينه در مقاومت الكتريكي بر حسب دما در ر
در ادامه به مطالعة اثرات . شود حضور ناخالصي مغناطيسي معرفي مي

ترموالكتريك وابسته به اسپين در دو رژيم ترابردي بالستيك و پخشي 
اي در  شود كه در چنين ماده نشان داده مي. پردازيم گرافين مغناطيسي مي

ت غيرآالييده، گراديان دمايي يك جريان اسپيني خالص توليد خواهد حال
 . انجامد كرد كه به كاربردهاي اسپينترونيكي مي
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نامه با توجه به شواهد تجربي اخير مبني بر ايجاد  در بخش ديگر پايان
اليه  ابررسانايي در موليبدن دي سولفايد به مطالعة اثر جوزفسون در تك

MoS2   نشان خواهيم . شكافتگي اسپيني خواهيم پرداختو در حضور يك

شود با تغيير  شناخته مي π-0داد كه واروني ابرجريان كه به عنوان گذار 
اين برخالف . تواند اتفاق بيفتد آاليش از طريق ولتاژهاي گيت نيز مي

كه در . ابررسانا شناخته شده است/فرومغناطيس/اتصاالت مرسوم ابررسانا

 .دهد با تغيير طول اتصال با دما رخ مي  π-0ي آنها گذارهاي متوال

سپس اثر جوزفسون در يك تكه از گرافين دواليه را كه به دو گرافين 
خواهيم . الية ابررسانا متصل شده است را مورد مطالعه قرار خواهيم داد تك

هاي مختلفي از دو اليه  ديد هنگامي كه الكترودهاي ابررسانايي به اليه
يان جوزفسون عبوري از ناحية دواليه غيرآالييده و شوند جر متصل مي

با اعمال ولتاژ باياس يا آاليش، نمونه يك . قرار دارد πبدون باياس در فاز 

تواند با تغيير دما و طول اتصال كنترل شود از خود نشان  كه مي π-0گذار 
  .دهد مي
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 محمدرضا محمدي مظفر

 ، رشت1363متولد 

 تحصيالت
 ؛1382-86دانشگاه قم، كارشناسي فيزيك، 

 ؛1386-89كارشناسي ارشد فيزيك، دانشگاه صنعتي شريف، 
 ؛94-1389هاي بنيادي،  دكتري فيزيك، پژوهشگاه دانش

 .1394هاي بنيادي،  پژوهشگر پسادكتري، پژوهشگاه دانش
 

 چكيده

-گيري از رهيافت هولوگرافي و تناظر گرانش در اين پژوهش با بهره
اين . تنيدگي هولوگرافي خواهيم پرداخت آنتروپي درهماي به مطالعة  پيمانه

بررسي را در چارچوب دو نسخة مشخص كه هركدام به عنوان تعميمي از 
گيري از  در گام نخست با بهره. دهيم اند انجام مي شده دنسخة اوليه پيشنها

تنيدگي در نظريات گرانشي  شده جهت محاسبة آنتروپي درهم نسخة ارائه
هاي گرانشي مشخص مطالعه خواهيم  اين كميت را در مدليافته،  تعميم

دار جديد، گرانش لگاريتمي و  ها به ترتيب نظرية گرانش جرم اين مدل. كرد
در گام بعد با به كار بردن نسخة هموردا جهت . گرانش همديس هستند
هاي وابسته به زمان، تحول زماني  تنيدگي در هندسه محاسبة آنتروپي درهم

پذيرها را در حين فرايند گرمايش  اي ديگر از مشاهده پارهاين كميت و 
همچنين اثرات ناشي از شكست تقارن همديس بر . مطالعه خواهيم كرد

اي از رفتارهاي  دهيم كه پاره فرايند گرمايش را بررسي كرده و نشان مي
  .نمايد زماني را دستخوش تغيير مي
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 )1395( رياضياتجايزة عليمحمدي در  اوليناهداي 

نظر به اثر مثبتي كه اعطاي جايزة عليمحمدي در رشتة فيزيك در ميان 
محققان جوان و مستعد داشته و براي تداوم خاطرة شهيد عليمحمدي، 

اعطاي اين جايزه را به رشتة  1395هاي بنيادي از سال  پژوهشگاه دانش
ي هاي دكتر رياضي نيز تسرّي داده است تا انگيزة بيشتري براي ارائة رساله

 .ارزشمندتر در رياضيات ايجاد شود

 شرايط شركت و نحوة انتخاب

هاي دكتري برگزيده كه در داخل كشور  اين جايزه در هر سال به رساله
سال منتهي به سالِ اعطاي جايزه مرحلة دفاع  3تهيه شده باشند و در طي 
 .شود را گذرانده باشند، اعطا مي

شده در دورة  الزم است كارهاي پژوهشي انجام براي ورود به مرحلة داوري
دكتري و رسالة حاصل از آن، به تشخيصِ حداقل سه عضو هيئت علميِ 
استاديار به باال، كه استاد راهنماي رسالة دكتري نيز يكي از آنان است، به 

 .شناخته شده باشد» رسالة ممتاز«عنوان 

نما با ذكر اطالعات كتباً توسط استاد راهبايد كننده  نامزدي هر شركت
نامه و  مربوط به متقاضي، داليل، مستندات و مقاالت مستخرج از پايان

توانند مؤيد  همچنين نام و نشاني حداقل دو عضو هيئت علميِ ديگر كه مي
 . شود نامزدي رسالة مربوطه باشند اعالم 

شامل اعضاي » جايزة عليمحمدي در رشتة رياضيات«هيئت داوران 
و نمايندگان علمي پژوهشگاه طرف انجمن رياضي ايران  ازشده  معرفي
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مدارك ارسالي و استفاده از بررسي هاي بنيادي هستند كه پس از  دانش
 .شود هاي برتر انتخاب مي رساله/نظرات مشاوران علمي، رساله

 )1395(اولين جايزه اهداي 

هاي  متقاضي از دانشگاه 13از ميان اولين جايزة عليمحمدي در رياضيات 
صنعتي اصفهان،  تحصيالت تكميلي علوم پاية زنجان، يزد، تربيت مدرس، 
ضنعتي شريف، اصفهان، شهيد بهشتي، سيستان و بلوچستان، صنعتي 

 : اميركبير، و شهيد باهنر كرمان به نامبردگان زير تعلق گرفت

) غالمرضا اميدي: راهنما استاد(از دانشگاه صنعتي اصفهان  مريم شاه سياه
 براي رسالة دكتري با عنوان 

 .هاي يكنواخت اعداد رمزي دورها و مسيرها گسترده در ابرگراف

) سيد مسعود اميني: استاد راهنما(از دانشگاه تربيت مدرس  ناصر گلستاني
 براي رسالة دكتري با عنوان

 .ـ جبرها*Cهاي رسته  رسته نمودارهاي براتلي تابعگون

 

 از معيارهاي هيئت داوران در انتخاب برندة جايزه برخي

هاي داخل، كارهاي  التحصيلي از يكي از دانشگاه عالوه بر فارغ .1
 علمي فرد عمدتاً در ايران انجام شده باشد،

 سوابق علمي اعم از سوابق دانشجويي در مقاطع مختلف، .2
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 هاي علمي و چاپ آن در مجالت معتبر،  داده كيفيت برون .3

 هاي علمي، نامه توصيه .4

هاي پس از دورة  تأثير مثبت رساله در مسير انجام پژوهش .5
  .دكتري
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 سياه مريم شاه

 اصفهان، 1362متولد 

 تحصيالت

 ؛1381-85كارشناسي رياضي، دانشگاه صنعتي اصفهان، 
 ؛1385-87كارشناسي ارشد رياضي، دانشگاه صنعتي اصفهان، 

 ؛93-1389دكتري رياضي، دانشگاه صنعتي اصفهان، 
 .1394هاي بنيادي،  پژوهشگر پسادكتري، پژوهشگاه دانش

 

 چكيده

عبارت  R(G,H)عدد رمزي . يكنواخت هستند-kهاي  ابرگراف Hو  Gفرض كنيد 
آميزي از  طوري كه در هر دو رنگ به Nاست از كوچكترين عدد صحيح و مثبت 

با دو رنگ قرمز و آبي، يا زيرابرگراف القايي قرمزرنگ  𝐾𝑁𝑘 هاي ابرگراف كامل يال
ظهور قضية رمزي در نظرية . است Hرنگ شامل  يا زيرابرگراف القايي آبي Gشامل 

در ابتده . بوده است 1935گراف براي اولين بار در مقالة اردوش و سكرش در سال 
هاي  ها، پيشرفت تعميمي از اعداد رمزي كالسيك، به عنوان نمونه اعداد رمزي گراف

از آنجا كه تعيين مقدار دقيق . اي در نظرية رمزي به دست آورده است مالحظه قابل
دست آمده در اين  هاست، نتايج به ها بسيار دشوارتر از گراف اعداد رمزي ابرگراف

يكي از مسائل مورد توجه پژوهشگران در اين زمينه تعيين . زمينه محدود هستند
هاي تنك شامل  هاي خاص از ابرگراف ي اعداد رمزي كالسمقدار دقيق يا مجانب

 2006در اين زمينه، هسكل و همكارانش در سال . دورها و مسيرهاي گسترده است
5 طور مجانبي يالي بهnيكنواخت -kنشان دادند كه عدد رمزي دورهاي گسترده 

2𝑛 
-kه اين نتيجه را به دورهاي گسترد 2008جيارفاش و همكارانش در سال . است
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مقدار دقيق  2012همچنين جيارفاش و رئيسي در سال . يكنواخت تعميم دادند
يال را تعيين  4يكنواخت با حداكثر -kاعداد رمزي دورها و مسيرهاي گستردة 

در اين رساله، به مطالعة مقدار دقيق اعداد رمزي دورها و مسيرهاي گسترده . كردند
k-ر ميان ساير نتايج، مقدار دقيق اعداد د. يكنواخت، در حالت كلي، خواهيم پرداخت

همچنين نتايجي . كنيم يكنواخت را تعيين مي-3رمزي دورها و مسيرهاي گسترده 
𝑘 يكنواخت، به ازاي -kدر مورد اعداد رمزي دورها و مسيرهاي گستردة  ∈ و {4,5}

𝑘 ≥  . كنيم ارائه مي 8
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 ناصر گلستاني

 ورامين، 1365متولد 

 تحصيالت

 ؛1383-88دانشگاه تهران، كارشناسي رياضي، 
 ؛1388-90كارشناسي ارشد رياضي، دانشگاه تهران، 
 ؛94-1390دكتري رياضي، دانشگاه تربيت مدرس، 

 .1394هاي بنيادي،  پژوهشگر پسادكتري، پژوهشگاه دانش

 

 چكيده

، براتلي نمودارهاي خاصي را كه بعداً نمودارهاي براتلي 1972در سال 
در اين رساله يك ساختار . جبرها معرفي كردAFناميده شدند براي مطالعة 

اي براي نمودارهاي براتلي پيشنهاد شده است به طوري كه كيريختي  رسته
يك . ارزي تعريف شده توسط براتلي است در اين رسته معادل مفهوم هم

جبرها به رستة نمودارهاي براتلي ساخته شده و نشان AFتابعگون از رسته 
ترتيب  بدين. كنندة قوي است بندي بعگون طبقهداده شده است كه يك تا

جبرها به وسيله نمودارهاي براتلي در يك AFبندي  كار براتلي براي طبقه
يك تابعگون از رستة مجرد به . اي بيان و تكميل شده است چارچوب رسته

. هاست ارزي رسته رستة نمودارهاي براتلي تعريف شده است كه هم
هاي بعد تعريف شده  مجرد به رستة گروههمچنين يك تابعگون از رستة 

نشان داده شده است كه هر سه روش . هاست ارزي رسته است كه هم
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جبرها، يعني روش استفاده از نمودارهاي براتلي، روش AFبندي  طبقه
معرفي كرد، و روش استفاده از  1976نظريه كه اليوت در -Kاستفاده از 

ها  رد، از ديدگاه نظرية رستهمعرفي ك 2010رستة مجرد كه اليوت در سال 
 .ارزند هم

 

 




