
۲۰۲۰درخواست شرکت در مسابقه بیم لین (خط باریکه) برای مدارس در سال 
ماساباقه بیم لین بارای مادارس این امکان را بارای داناش آماوزان فاراهام می آورد که باتواناند آزماایشی حقیقی را دریک آزماایشگاه
تحقیقاتی واقعی طاراحی و اناجام بادهاند. باا تاوجاه باه ماوفقیت شاش دوره پیشین این ماساباقه هام اکنون این رقاابات باه یکی از شاناخاته
شاده تارین رقاابات هاای علمی مابدل شاده اسات که تاا کنون بااعاث ایجاد انگیزه بارای دانساتن در حاوزه ذرات بنیادی، داناش ماهندسی و

 کماکان شاتابادهانده واقاع در سارن در فااز۲۰۲۰ هازار داناش آماوز شاده اسات. در ساال۱۰۰۰۰تکنولاااوژیک در بین بیش از
نگهاداری و ارتاقا بارای دوره باعدی داده گیری می بااشاد. از این رو بارای اداماه این ماساباقه، سارن همکاری را باا آزماایشگاه

DESY.واقاع در شهار هاامابورگ آلامان آغااز کرده اسات DESYیک مارکز جاهانی پیشرو در زمینه شاتابادهانده هاا و همچنین 
آزماایشگاه ملی آلامان بارای فیزیک ذرات، شاتابادهانده هاا و عالوم مارباوط باه فاوتاون می بااشاد.  در این مارکز شاتابادهانده؛ امکان
دساترسی باه بااریکه ذرات و زیرسااخات هاای لزم بارای اناجام آزماایش هاای فیزیک ذرات، تاوساعه آشکارساازهاا، وعالوم بین رشاته
ای فااراهاام می باااشااد.  لینک روباارو اطاالعااات کاملی در مااورد باااریکه ذرات و امکانااات این آزمااایشگاه ارائااه می کند:

http://cern.ch/bl4s.

 داناش آماوز در رده۵تیم هاای داناش آماوزی که امکان شارکت در ماساباقه بیم لین بارای مادارس را دارناد باایستی حاداقال شاامال
 ساال باه باال و حاداقال یک ماربی بازرگاسال بااشاند. شاما می تاوانید یک آزماایش سااده و خالقااناه را ماطرح و۱۶دبیرساتان و از سان

 ارسااال کنید.۲۰۲۰ ماارچ۳۱آن را بااه صااورت یک طاارح پیشنهادی بااه صااورت کتبی بااه هاامراه یک فیلم ویدیویی تااا تاااریخ
بارنادگاان گاذشاته این ماساباقه سااخاتار اهارام، ذراتی که تاا باه حاال دیده نشاده اناد و تاوساعه آشکارساازهاای اباداعی خاود را پیشنهاد داده

اند. شما چه پیشنهادی دارید؟

:۲۰۱۹جولی •
شما می توانید اسم تیم، کشوری که از آن شرکت می کنید و ایمیل مربوط به مربی خود را به منظور گرفتن آخرین اخبار

ثبت کنید.

:۲۰۲۰ مارچ ۳۱ ارسال طرح های پیشنهادی تا •
 کلمه  ویک دقیقه ویدیو به زبان انگلیسی حداکثر تا نیمه شب۱۰۰۰شما بایستی طرح کتبی خود را به زبان انگلیسی شامل 

به وقت ساعت اروپای مرکزی ارسال کنید.

: ۲۰۲۰اعلم برنده گان مسابقه در ماه جون •
 تیمی۳۰ اعلم خواهند کرد. همچنین اسامی DESY برندگان این مسابقه را برای حضور در آزمایشگاه  DESYسرن و

که به مرحله نهایی انتخاب رسیده اند اعلم خواهد شد.

:۲۰۲۰ در پاییز DESYراه اندازی عملی  طرح های برنده در آزمایشگاه های •
تاریخ دقیق این راه اندازی توسط تیم های برنده مشخص می شود.

:جوایز 

تمامی شرکت کننده گان گواهی شرکت دریافت می کنند. همچنین تیم های راه یافته به مرحله نهایی برای انتخاب برندگان به
دریافت می Cosmic-PI ازای هر کدام از شرکت کنندگان یک تی شرت مسابقه بیم لین و به ازای هر مدرسه یک آشکارساز

کنند. همچنین برای برخی امکان بازدید از آزمایشگاه های موجود در نزدیکی منطقه آنها فراهم می شود. برای تیم های برنده
ازحداکثر نه عضو تیم و حداکثر دو مربی بزرگسال برای حضور دعوت به عمل می آید. تمامی هزینه ها به مدت دو هفته توسط

.برای راه اندازی آزمایش های پیشنهادی تامین می شود DESY  آزمایشگاه

http://cern.ch/bl4s : هم اکنون در سایت روبرو ثبت نام کنیدد

آیا سوالی دارید؟

برای بسیاری از کشورها دانشمندان با تجربه در کمک به تیم ها به زبان آن کشور به شما کمک خواهند کرد. 

https://beamlineforschools.cern/bl4s-competition/national-contacts

در صاورتی که کشور شاما یا زباان شاما در لیست وجاود نادارد و شاما ساوالت عامومی یا پیشنهاداتی دارید می تاوانید از طاریق
.bl4s.team@cern.ch ایمیل زیر با ما در تماس باشید: 

http://cern.ch/bl4s
mailto:bl4s.team@cern.ch
http://cern.ch/bl4s

