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اعالم ، به شرح ذیل 9911 سال دانشگاه تهران در کوانتومی هایفناوری و علوم موسسه عملكرد گزارش خالصه

 :گرددمی

 

 معرفی و اطالع رسانی 

  ها، موسسه اقدام به طراحی و برقراری سایت رسانی اطالعجهت برقراری ارتباط وiqst.ut.ac.ir  و آدرس

کرد تا بتواند از این طریق اطالعات الزم را بارگذاری و جذب مخاطب نماید. این سایت  iqst@ut.ac.irایمیل 

ی مربوطه، حاوی مطالب علمی در هانیازمندیها و اطالعات مربوط به موسسه و سایر رسانی اطالععالوه بر 

کوانتومی است جهت استفاده دانشجویان و افرادی که می خواهند با این حوزه آشنا  هایفناوریحوزه علوم و 

دکتری متخصص در این حوزه و با همکاری جمعی از دانشجویان مطالب این قسمت توسط محققین پسا شوند.

 موسسه جمع آوری و تحت نظر اساتید متخصص دانشگاه بارگذاری می شود. دانشگاه تهران در بخش تحریریه

 

 تدوین برنامه و ارائه موضوعات و محورهای پژوهشی 

 ت علمی متخصص أدر راستای تدوین نقشه راه پژوهشی و محورهای تحقیقاتی موسسه، با همکاری اعضای هی

موجود در  هایتخصصو  هاتوانمندیدر دانشگاه تهران و متخصصین خارج از دانشگاه و با در نظر گرفتن 

کوانتومی اقدام به تهیه محورهای  هایفناوریدانشگاه های کشور و با توجه به نیازها و آینده پژوهی در حوزه 

 شده و در سایت موسسه قرار گرفت. رسانی اطالع هافراخوانکه به همراه  شدپژوهشی در این حوزه 

 

 جذب منابع مالی و تجهیزات 

  بوده و نیاز به تأمین بودجه از  3کوانتومی از نوع موسسات نوع  هایفناوریبا توجه به اینکه موسسه علوم و

بوده ایم. در این منابع خارج از دانشگاه دارد، از همان ابتدای تأسیس به دنبال جذب سرمایه از نهادهای مرتبط 

کوانتومی ایران و قراردادی که با شرکت انرژی نوین بسته شد مبلغ  هایفناوریبا مرکز ای نامهتفاهمراستا طی 

کوانتومی و ارتقاء دانش دانشجویان و محققان  هایفناوریده میلیارد ریال جذب شد که جهت توسعه علوم و 

 دانشگاه تهران در این حوزه صرف خواهد شد.
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  ،جهت تأمین فضای مورد نیاز برای موسسه جهت انجام پژوهش ها و قرارگیری تجهیزات مورد نیاز این فناوری

متر مربع در  57امضاء شد که فضایی آزمایشگاهی به مساحت ای نامهتفاهمبا دانشکده فیزیک دانشگاه تهران 

 اختیار موسسه قرار گیرد.

  تا  استدر حال رایزنی با مراکز خارج از دانشگاه موسسه  در راستای تجهیز فضای آزمایشگاهی اختصاص یافته

که در  دالزم برای برقراری اتاق تمیز و خرید تجهیزات مربوط به فناوری کوانتومی را تأمین کن هایهزینه دبتوان

 هم کسب شده است.هایی موفقیتاین راستا 

 

  مللیالبینارتباطات 

  هایچهرهاصلی موسسه است، در این راستا با های اولویتیکی از  المللیبینبا توجه به اینکه ارتباطات 

بین همکاران دانشگاه و این اساتید در حال شکل  المللیبین هایهمکاریکه  شد.مذاکره  المللیبینسرشناس 

 گیری است. 

  ها نشست، المللیبین هایچهرهجهت تبادل اطالعات و مباحث علمی میان دانشجویان و اساتید داخل کشور با

همچنین با برخی از و سمینارها برگزار شده است.  ها نشستکه تاکنون سه دوره از این  شد.ی ماهانه برگزار 

به عنوان عضو هیأت علمی وابسته در  مذاکره کرده ایم برای دعوت از آنها المللیبینسرشناس  هایچهره

 موسسه یا دانشکده های دانشگاه تهران.

 

  کوانتومی در سطح کشور  هایفناوریاشاعه علوم و 

  دوره های آموزش آزاد در حوزه علوم و فناوری کوانتومی در  ماهانه، سمینارهای بر عالوهموسسه در نظر دارد

دوره های عملی نیز خواهد بود. در این راستا تهیه محتوا و طراحی سطح ملی برگزار کند که این دوره ها شامل 

ستاپ های آزمایشگاهی به کمک متخصصان این حوزه انجام شده است که به محض تکمیل، برگزاری این دوره 

 ها آغاز خواهد شد.

  کوانتومی یک  هایفناوریدر راستای آشنایی اعضای هیأت علمی دانشگاه با امکانات موجود در کشور در حوزه

کوانتومی ایران به تشریح امکانات موجود،  هایفناوریکارگاه مجازی برگزار شد که در آن پژوهشگران مرکز 
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همکاری پرداختند و همچنین با هماهنگی انجام شده، تعدادی از اساتید دانشگاه های زمینهدستاوردها و 

تند و نیز از آزمایش ارتباط کوانتومی فضای آزاد که این مرکز داش هایآزمایشگاهبازدیدی حضوری از امکانات و 

 اخیراً رونمایی شده بود بازدید شد.

 

 کوانتومی هایفناوریمالی از محققان و دانشجویان فعال در حوزه  هایحمایت 

  اهداف موسسه جهت گسترش و توسعه علوم و فناوری کوانتومی، تربیت نیروی انسانی و  ترینمهمیکی از

کوانتومی است. پس از جذب منابع مالی، طی دو فراخوان  هایفناوریحمایت از پژوهش در زمینه علوم و 

جویان ارسال به دانش هارسانعمومی که از طریق اتوماسیون به همه اعضای هیأت علمی دانشگاه و از طریق پیام 

بررسی و نهایی شد و برخی دیگر در حال داوری  99که برخی از آنها در سال شد هایی دریافت  شد، پروپوزال

 توسط شورای علمی موسسه است. 

  فیمابین به صورت ماهانه انجام شده و در سال جاری هم ادامه  نامهتفاهمحمایت های مالی محققین مطابق

عالوه بر اینکه در جلسات دوره ای موسسه، توسط محققین تشریح می  هاطرح خواهد داشت. گزارش پیشرفت

 ماهه ارائه خواهد شد. 4شود، به صورت مکتوب هم در بازه های 

 

  در حال اجرا هایطرحعناوین 

 ؛های کوانتومیبه منظور کاربرد در فناوری YBCO از ابررسانای جوزفسون ساخت پیوندگاه -

 ؛سیلیکون /PEDOT:PSS و سیلیکون / گرافین آشکارساز تک فوتون بر پایه دیود بهمنیساخت  سنجی امکان -

 .غیر خطی سنجی کوانتومی با استفاده از روش تداخل سنجی مطالعه، طراحی و ساخت سامانه طیف -

  



5 

 

 سمینارها 

 

 

 

 

 

 بازدیدها 

  


