
 

 

 

 

 

 ٌای بىیادی پژٌَشگاي داوش

 ی وُر ایران طرح چشمً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراكس تحقیقاتی َ صىعتی ،ٌا داوشگاي ٌمكاریبرای فراخُان 

Request for Proposal (RFP) 

 

 مُضُع فراخُان

 ٌای مطالعاتی، تحقیقاتی، طراحی َ ساخت اوجام پرَژي

 0931شٍریُر  :تاریخ فراخُان

 

 :عىُان پرَژي

 ی وُر ایران چشمً  ی خطُط باریکًمفٍُمی  طراحی  
 علمی: گزَي

 
 ILSF-Sc-01: ی پرَژي  شماري

 0931پایان آبان : ی پیشىٍاد ارائًمٍلت 
 

 :اطالعات تماش

 وُر ایران ی طرح چشمً –ٌای بىیادی پژٌَشگاي داوش -ارتش راي بسرگابتدای  -تٍران: آدرش

 130-33209892: تلفه

 130-33209833: ومابر

 http://ilsf.ipm.ac.ir: َبگاي

  ilsf@ipm.ir :پست الکترَویک

  

http://ilsf.ipm.ac.ir/
mailto:ilsf@ipm.ir


 مقدمً

در  یرػزهً ا هیقزبت َ مابلازبت بزیتحق یبص بزشر  بززایمق یؼگبٌیالت آسمبیه تظٍیاَل –زان یوُر ا ی طزح چؼمً

 یؼزگبي ملزیض آسمبیآن تآطز یٌبطز  كزً ٌزذص اؿزل رػزهً یً یزمهىزُ  در كل یبزشر  بزب كبربزدٌزب یطزحز  –كؼُر 

را در بز خُاٌذ داػز  اس مملزً طزىكزَتزَن  یمیبر عظیالت بظی، تظٍیه طزح كبربزدیا. زان اط یطىكزَتزَن ا

الت یاس تظزٍ یبریبزب بظز ضیبر مالُة كزً در ٌىگزبت ت طزیبظ یكً َ فُتُوی  ببریفیَ بب ك GeV 3 یالكهزَن بب اوزژ

 .خُاٌذ كزد یبزابز یقبتیَ تحق یرَس مٍبن اس وظز امكبوبت تجزب

گیززی ٌزز چزً  ٌزبی بىیزبدی بززای بٍززي َ تىُ  مظبئل فىی َ علمزی در آن، ژوٌَؼزگبي داوزغح بب تُمً بً َطا  طز

ٌبیی اس اوجزبت ایزه  ب بخغت اط  ی كؼُر مـممَ ؿىاه یقبتیٌب، مزاكش تحق داوؼگبيمُمُد در  یعلم بیؼهز اس تُان

 . ، مؤطظبت َ افزاد مهخـؾ بظپبردٌب داوؼگبيبً  طزح را

كؼزُرمبن را بزیغ اس ژزیغ  ی رػزذ َ تُطزاً ی سمیىزًطزپبری  وُر ایززان امیزذَار اطز  كزً ایزه بززَن ی طزح چؼمً

ؽ دعزُت بزً عمزل ه خـزُیزمىزذ َ تُاوزب در اً عالقز یَ ؿزىاه یقزبتیٌزب، مزاكزش تحق ه اس داوؼزگبيیبىببزا. فزاٌم كىذ

 .کىىذاعالت " یاعالت آمبدگ ی وحُي"خُد را بب تُمً بً ػزح  یذ تب آمبدگیآ یم

 فاز اَل طراحی مفٍُمی خطُط باریکً

. چگزب،، علزم مزُاد، علزُت سیظزهی َ ژشػزکی کبربزدٌزبی فززاَان دارد ٌبی فیشیز  مبدي تببغ طىکزَتزَن در سمیىزً

مقیزززبص وزززبوُمهزی گزفهزززً تزززب تـزززُیزبزداری ژشػزززکی در مقیزززبص کزززبَع طزززبخهبر مزززبدي اس طزززبخهبر الکهزَوزززی در 

رَد کزً کزبربزد تزببغ  اوهظبر می .گیزد تُمٍی اس کبربزدٌبی تببغ طىکزَتزَن را در بز می مهزی، بخغ قببل میلی

ٌززبی ژوٌَؼززی،  گیز ػززمبر طزح مىجززز بززً افززشایغ چؼززم در ایزززان ٌززبی علمززی َ ؿززىاهی طززىکزَتزَن در ژوٌَغ

ی  ٌب دریبف  مزبیشي ٌبی دویب، وهبیج ژوٌَغ در تاذادی اس طىکزَتزَن. دکهزی َ مقبالت ژزکیفی  ػُدٌبی  وبمً ژبیبن

 .وُبل را ویش بً ٌمزاي داػهً اط 

بیؼزهز . کزبربز تزببغ طزىکزَتزَن در دویزب َمزُد دارد 06666ػزهببگز طزىکزَتزَن َ  57در حب، حبضز بیغ اس 

ی خبَرمیبوزً  ی غزبی َ خبَر دَر قزار داروذ در حبلی کً در مىاقزًٌب در امزیکبی ػمبلی، ارَژب ایه طىکزَتزَن

ی ایزاوی در داخزل َ  کبربز بب تجزبً 76در حب، حبضز حذَد . َ افزیقب ٌیچ طىکزَتزَوی در حب، کبر َمُد وذارد

 ارا ٌظزهىذاوذ َ ؿذٌب ژوٌَؼگز ایزاوی ژهبوظیل تبذیل بً کبربز تببغ طزىکزَتزَن را د خبرج اس ایزان ػىبطبیی ػذي

 .کىذکً ویبسٌبی ژوٌَؼی آوبن، طبخ  طىکزَتزَن در ایزان را بً خُبی تُمیً می

ٌبی مؼغُ،  ٌبی طىکزَتزَن ی طزاحی عالَي بز مابلاً ی وُر ایزان، ی چؼمًکزدن ژبرامهزٌب بزای تاییه َ بٍیىً

 ایزاوززی ، ببیززذ ویبسٌززبی کززبربزان  ..(.ی مىززُبی، اطززپبویب، تززبیُان، مززًالد در کزززي)کزد مززُرد اوهظززبر  بززً کززبر َ بززب عمززل

ٌزبی مخهلزک کزبربزان ػزکل گزفهزً َ تـزُیزی  گزَي آیغ بب بزگزشاری چىزذ ٌم. طىکزَتزَن ویش در وظز گزفهً ػُد

 . کلی اس ویبسٌبی آوبن بً دط  آمذي اط 

 :َ تاذاد آوبن عببرتىذ اس کبربزانی فبس اَ، بز اطبص ویبس  خاُط ببریکً

Xژزاع ژُدری ژزتٌُبی 
 

 

Xبلُر ژزتٌُبی  ژزاع ت 
 

 

X ی طیک مذبی ژزتٌُبی طبخهبر ظزیک دوببلً
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 X-ray diffraction (XRD) 

2
 single crystal X-ray diffraction 

3
 extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) 



ٌبی اَژي در فبس گبسی ٌب َ الکهزَن ومبیی فُتُالکهزَن طیک
 
  

ومبیی الکهزَوی بزای آوبلیش ػیمیبیی طیک
 
 

ریشومبیی فُتُالکهزَوی
 
  

ٌب مُلکُ، ٌب َ درػ  بلُروگبری ژزَتئیه
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 :بً ػزح مذَ، سیز ٌظهىذ مؼخـبت فىی ایه خاُط ببریکً

 

No. Beamline Source 

Energy 

Range 

(eV) 

Photon 

Flux 

(p/s) 

Resolution/ 

Resolving 
power 

Spot size 

(µm) 

1 Powder Diffraction Bending Magnet 6-30 k 1012 10-4 
100 V 

×100 H 

2 
Single Crystal X-ray Diffraction 
for Small molecules 

In Vacuum 
Undulator 

5-25 k 1013 10-4 50 × 50 

3 EXAFS Wiggler 3-40 k 1013 10-4 Few µm 

4 
Gas phase photoemission  

(XPS, AES, ARPES) 

Electromagnetic 

Undulator 
15-1000 1011 10000  

5 Solid State Electron Spectroscopy  
Electromagnetic  

Undulator 
10-1500 1012 10000  

6 Spectromicroscopy 

SPEM 

 (+ARPES) Helical 

Undulator 
10-2000 1013 >8000 Few µm 

PEEM  

(+ XMCD) 

7 SAXS Wiggler 
5, 8, 16 

K 
1012 10-3 

5.4×1.8 

mm2 

8 Macromolecular Crystallography Wiggler 3-25 K 1012   

 

 شرح پرَژي

ػُد تب طززح ژیؼزىٍبدی خزُد را بززای مابلازً َ طزاحزی مفٍزُمی ٌزز یز  اس  اس مهخــیه داوؼگبٌی دعُت می

ی اوزززژی، تقکیزز  ژززذیزی اوزززژی،  بززبسي)ایززه خاززُط ببریکززً، بززب تُمززً بززً مؼخـززبت ببریکززً مززُرد ویززبس کززبربزان 

 .ارائً کىىذ...( ی ببریکً بز رَی ومُوً َ  ی لکً ی تببغ، اوذاسي چؼمً

 

  

                                                      
4
 photoelectron spectroscopy (PES) 

5
 electron spectroscopy for chemical analysis (ESCA) 

6
 photoelectron emission microscope (PEM)  

7
 macromolecular crystallography 



 یاعالم آمادگ ی وحُي

دَ مزحلزً بزً دفهزز طززح  یز طزیزمذارك خُد بً ػزح س یػُد بً مىظُر اعالت آمبدگ یمىذان درخُاط  مً قاس عال

 :کىىذارطب، 

ی  بهها ر هر شههماريژي ژززَ یبس ٌزبیززدر خـزُؽ اوجزبت ژزززَژي بزً ٌمززاي طززُابب مززتب  بزب و یاعزالت آمززبدگ :0مرحلهً

 .فزطهبدي ػُد ipm.irilsf@ وؼبوی ژظ  الکهزَوی بً  336 بن آببن یحذاکًز تب ژب پرَژي

تمزبص   یمزاكزش َامزذ ػززا یزببزب افززاد ، كبرػىبطزبن طززح مهقبضزیبن ی ػزذي ژض اس بزرطی مذارك ارطزب، :3مرحلً

 .دٌىذ مشئیبت فىی َ علمی  الست، طزح ژیؼىٍبدی خُد را ارائً یبف در ژض اسخُاٌىذ گزف ، تب 


