
  گفتارشيپ

 يو فناور يعلم يدستاوردهار ياخ يدر چند دهه ذرات ي، ساخت، و استفاده از شتابگرهايطراح .هستند يابزار اکتشاف و نوآور ذرات يشتابگرها

با مؤثرتر و  ييهادرمان افتني به يو داروساز يدر پزشکشتابگرها . ر استيناپذانکار جامعهبه ر آن در خدمت يداشته است که تأث يدر پ يريگچشم

پژوهش در  ينهيفراهم کردن زم و با کردهتر آسانرا ها يماريص بيها تشخزوتوپيوايد راديتولبه با کمک  ،کننديمکمک  کمتر يعوارض جانب

د يو تول يفرآور با شتابگرها .سازنديمد را ممکن يجد يهاکيوتيبيتوسعه آنتزنده،  يهااختهيها و نيکشف ساختار پروتئ و يمولکول يشناسستيز

 ييزتر و هوايتم يآبزگردها، يها و رندهيآال ينهيها در زمبا کمک به پژوهش آورد،يبه بازار مرا  يترمرغوب يکيالکترون يهاتراشهها، رسانامهين

از شتابگر هزار  ۳۵ش از يامروزه ب .سابقه داشته استيب ييدستاوردها يجسنو باستان يشناسو در باستان آوردهارمغان  بهکشور  يرا برا ترسالم

و ها پژوهشگاهدر  ٪۵و حدود  يدر پزشک ٪۳۰ش از يدر صنعت، بن تعداد ياز ا ٪۶۵که  استدر جهان در حال کار مختلف  يهاگونه

  شود.ياستفاده م اسيمقبزرگ يهاشگاهيآزما

آن به  يمختلف شتابگر و شناساندن کاربردها يهاگسترش گونه ،يو مهندس يعلم گوناگون يهارشتهمتنوع شتابگر در  يبا توجه به کاربردها

 مراکزرا به دنبال داشته باشد.  جامعه يسطح زندگ يارتقا يو حت يقدرت اقتصادبهبود ، يصنعت يهاييتوانا شيافزاتواند يکشور م يعلم يهجامع

 اندبودهگوناگون  يهادر رشتها ياز سرتاسر دنو دانشگران  وهشگرانپژ نيهمواره مقصد بهتر )Large-Scale Facilities( يشگاهيآزمااِس يمقبزرگ

 ييراهکارها بادرآمدزا  يها و موسسات علمآن شرکت دل که از ييهاپژوهش. بپردازندروز  يعلم يهاپروژهن يترشرفتهيپبه ها شگاهين آزمايدر ا تا

  د و متفاوت خواهد بود. يز البته جديها نشگاهيمان آزيدر ا يمال يه گذاريت و سرمايري. روش مدنو زاده خواهد شد

ار يبس يسهم ذرات يهادر استفاده از شتابگرژه در منطقه، يو يت علميبا موقع و ون نفريليم ۸۵حدود در  يتيجمعبا  يکشور ،رانياان ين ميدر ا

 ۲ک به ي(نزد پردازنديمل يبه تحص يو خصوص ياه دولتدانشگ ۴۷۰ون نفر دانشجو در يليم ۵ک به يکه در کشور ما نزد يدر حال .داشته استز يناچ

به  ،شتابگر ذرات يهاشگاهيبه آزما يزيناچ يگر دسترسپژوهش م دانشجو وين تعداد عظيا ،)يو پزشک يه، مهندسيعلوم پا يهاون نفر در رشتهيليم

ها و شتابگر در خدمت پژوهش ۵۰تنها حدود ران يدر ابرآوردها  نيترنانهيببا خوش. دارند يو نوآور پژوهش يبرا روز و کارآمدبه ييهاابزار عنوان

ن ياست که اول ين در حاليو ا است يبرداربهرهدر حال  يرپزشکيغ يهانهيار محدود در زميا سه شتابگر به صورت بسي، و دو يپزشک يهادرمان

اب ياند. در غقرار گرفته يبردارمورد بهره ياو به صورت گسترده هس شديکا تاسيش در اروپا و آمريسال پ ۴۰ش از ين نوع از بيها از اشگاهيآزما

ن يترمهمتوان گفت يم نخواهند داشت. يو علم تجرب يريگاز اندازه ياحساس دانشگران کشورد ينسل جد ،يکاف يتجرب يها و ابزارهاشگاهيآزما

 يها و مؤسسات پژوهشدر دانشگاه يکاف يزهيعدم وجود شناخت و انگبلکه ، يعلم يناتواننه شتابگرها،  يبرد فناورشيدر پ يماندگن عقبيعامل ا

  کشور بوده است.

ار يدر اخت يافزار کافاست که سخت ياشرفتهيپ ياز کشورها ياريران مورد رشک و حسد بسيموجود در ا يت علميد به خاطر داشت که ظرفيبا

 يعلم يهاطرح يير در برپايختأو  يتوجهکمبرند. يها رنج مشگاهين آزمايا يعلم يادارهو  يريگبهره يجوان برا دانشگران کمبوداز  يول داشته

مندان را از آموختگان و دانشن دانشيفرصت جذب بهتر ،مشابه ي) و طرح هايران (طرح شتابگر مليچشمه نور ا طرح مانند کشور، يرساختيز

 ،)شتابگر قابل حصول است يريگه کار که هر دو با ب(د يو ابزار تول پژوهشابزار  م کردناز فراه يکوتاهم که با ينکن کند. فراموشيکشور سلب م

آماده کنند  يد علميط جديشرا يد خود را برايکشور با ياسيو س يران علميگميتصم ن رويم. از ايکنيرا عمال از کشور طرد م ارزشمندن قشر يا

 يادآورياز به ين م از دست نرود.يار داريآموخته در کشور در اختکارآزموده و دانش ينسانا يرويکه به لحاظ فراهم بودن ن يرينظيتا فرصت ب

  ار کشور قرار نخواهد داشت.يشه در اختيهم ين فرصت برايکه ا است

و  يطراح در جهت يقابل توجه جنبش »ياديبن يهاپژوهشگاه دانش«و  »رانيا ياتم يسازمان انرژ«ن يخوشبختانه در دهه گذشته توجه مسئول

با  گوناگون يهاساخت شتابگر يهاطرحاکنون همکه  يطوره اند بکردهجاد يدر کشور اوابسته به آن  يهانهيگوناگون و زم يساخت شتابگرها

 نيب يهاپژوهش يکه برا ؛رانيچشمه نور امانند  يمل اسيمقشگاه بزرگيک آزمايران به ساخت يشرفت هستند. اقدام ايسرعت در حال پ قدرت و

ن نکته يد به ايبا ياز طرف د.يخواهد انجامران يدر ا هاسطح پژوهشباال بردن به ها است که تين فعالياز ا يکي ؛ده شده استيتدارک د يارشته

 کشور يو فن يعلم يياستقالل و خودکفا برد يانه در کشور بايگوظالمانه و زور يهاميپس از رفع تحر ياسيد سيط جديشرا يبرقرارتوجه کرد که 

  .ز نموديپره کشور خارجاز ه يرويب يدهايل خريس به راه افتادن ازه کرده و يشتر تکيب



 ينهيچه در کشور در زماز آن يق و واقعيدق يريتا تصواند هتالش کرد »آن يذرات و کاربردها يشتابگرها ين کنفرانس مليدوم« برگزار کنندگان

د که در نق کنيرا تشو يتجار يهاشرکتو کرده برقرار ان پژوهشگران يم موثر يارتباط اده،نشان د را دگذريم ذرات يهاساخت و استفاده از شتابگر

 يهاروزها و سال ،ندهيآ يهاروزها و سال باشد که .کنند يرا همراه يرانيپژوهشگران ا ،ساخت شتابگر يو فناوردانش  گسترش يراستا

ان و يهمه دانشجوله ين وسيبد .گرددران يدر ا ذرات يهانه ساخت و استفاده از شتابگريدر زمژه يبه و يد علم و فناوريدر تول يزيانگجانيه

 يملش يپون يکنند را به ا يت مينه فعالين زميکه در خارج از کشور در ا يرانين ايمتخصصز ينن کشور پهناور و يا يگوشههر  ازز يان عزگردانش
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