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های مسائل اکنون در سرتاسر جهان از اولویتهای ذرات، همدهندهگسترش دانش ساخت و استفاده از شتاب

برنامه های مدون در زمینه ساخت و بکارگیری   آموزشی و پژوهشی است. در حال حاضر مؤسساتی که دارای

کنند و در این زمینه دهنده برگزار میگوناگونی با نام مدارس شتابهای آموزشی ها هستند ، دورهدهندهشتاب

 دهند.آموزش می

از دیدگاه فیزیک پیشگان، علم شتابدهنده صرفاً در حوزه  ها ، علمی بین رشته ای است: شتابدهنده دانش 

اتی، مقدم بر دیدگاه مهندسان ، فناوری های دیگری مانند نانو و علوم محاسب فناوری است در حالیکه از 

تی صورشود، یا بهها یا ارائه نمیروند. بنابراین این آموزش معموالً در دانشگاهفناوری شتابدهنده بشمار می

ها، برای آموزش عالقمندان این رشته، های محدود موجود در دانشگاهفرصت شود. این محدود عرضه می

ات در آمریکا ، اروپا و ژاپن تالشی در جهت برطرف پاسخگوی نیاز آینده نیست. تشکیل مدارس شتابدهنده ذر

 است.  نمودن این نیاز 

( و مدرسه CASدهنده سرن )(، مدرسه شتابUSPASمتحده امریکا )دهنده ذرات ایاالتمدرسه شتاب

(، سه مورد منظم از این مدارس هستند. آموزش افرادجهت JUASهای مشترک اروپا )دهنده دانشگاهشتاب

هایی که در آن درگیرند، آموزش افراد برای استفاده ابزارهای ضروری برای بهتر انجام دادن پروژه دستیابی به

های جدید و آتی ایجاد خواهد کرد، و نیز آشنایی دانشجویان مستعد با های شغلی که فناوریاز فرصت

اشته و حفظ و انتقال دانش انب کنندفعالیت می  دهیی علوم پرتو و شتابالمللی که درزمینههای بینآزمایشگاه

 های این مدارس است. ها، مهمترین هدفشده در این آزمایشگاه

ه شد  خوشبختانه در یک دهه اخیر در ایران، خیزش مناسبی برای ساخت و توسعه شتابدهنده های ذرات آغاز

و استقبال مناسب از  هاهای آنهای ذرات و کاربردبرگزاری موفق دو دوره کنفرانس ملی شتابدهنده است. 

های دهد. از طرفی رصد برنامه آموزشی این حوزه در رشتهآن، آینده روشن این حوزه را در کشور نوید می

غیر از دو دوره دکتری برگزارشده در پژوهشگاه مختلف دانشگاهی ایران ،فقدان برنامه درسی مدون )به

 دهد. در این زمینه را نشان می  های بنیادی(دانش

ای ایران با همکاری طرح چشمه نور و انجمن هسته  ای سازمان انرژی اتمیپژوهشگاه علوم و فنون هسته 

آوری، انجمن فیزیک المللی وزارت علوم تحقیقات و فنهای علمی و بینایران، مرکز مطالعات و همکاری

 رد.را برگزار خواهند ک ایران   هایمرتبط، اولین دوره مدرسه شتابدهنده پزشکی ایران و نیز چند شرکت دیگر 



سعی شده است تا با مطالعه دقیق سرفصل های آموزشی مدارس موفق دنیا ، و نیز انطباق آن با امکانات 

ریزی شود. در بخش نظری عناوین: ای کامل با دو بخش نظری و عملی برنامهموجود در ایران، برگزاری مدرسه

های ها، انواع تفنگها و تقسیم بندی آنشتابدهنده الکترومغناطیس و نسبیت، معرفی مقدماتی

، هاهای الکتروستاتیک و اساس عملکرد آنهای یونی پرکاربرد، شتابدهندهالکترونی و چشمه

شتابدهنده های خطی و غیر خطی   شتابدهنده های خطی و غیر خطی رادیوفرکانسی یونی،

رادیوفرکانسی الکترون، اصول عملکرد مولدهای توان باالی رادیوفرکانسی، سینکروترون الکترون 

های ذرات، اصول عملکرد و انواع )چشمه نور(، تولید پرتوهای غیر باردار با استفاده از شتابدهنده

های ذرات، ابزارهای تشخیص شتابدهندهها، مبانی خالء در های بکار رفته در شتابدهندهمگنت

 ،های غیر متعارف شتابدهی ذراتها و روشباریکه، دینامیک طولی و عرضی باریکه در شتابدهنده

 جلسه ارائه خواهند شد.  03شده که در طول حدود در نظر گرفته

کرد گراف، نحوه عملهای پایه با شتابدهنده واندو؛ آزمایشبرای بخش عملی نیز برنامه ریزی برای عناوین

یک شتابدهنده الکترواستاتیک، اصول عملکرد یک شتابدهنده خطی پزشکی، مرور اجزاء یک 

گیری میدان مغناطیسی، اصول ربا و اندازهشتابدهنده خطی الکترون موج رونده، اصول ساخت آهن

رو با استفاده از گیری مختلف، بازدید از مرکز تولید رادیو داطراحی کاواک و آزمایش عملی اندازه

 ریزی شده است.، برنامهسیکلوترون و بازدید از آزمایشگاه ساخت یک چشمه یونی

های دنیا و ایران برای تدریس آموخته در بهترین دانشگاهدر این مدرسه بیش از پانزده متخصص زبده و دانش

ت اینترنتی برگزار و برای دعوت شده است. در پایان دوره با اختصاص وقت مناسب و کافی، آزمونی به صور

ای ای و انجمن هستهنامه قبولی در دوره از طرف پژوهشگاه علوم و فنون هستهافراد قبول شده در آن، گواهی

 ایران صادر خواهد شد.

توانند برای آگاهی از شرایط و نحوه ثبت نام به اطالعیه عالقمندان، استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی می

 مراجعه فرمایند. ای ر سایت انجمن هستهمربوطه د
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