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انرژی پتانسیل الکتریکی
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چرا؟افزایش   -منفی ب-الف: جواب
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پتانسیل الکتریکی
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مثبت-الف: جواب
چرا؟بیشتر   -ب
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سطحهای هم پتانسیل
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میدان بر 

سطوح هم 

پتانسیل

عمود است
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محاسبه پتانسیل از روی میدان
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پتانسیل ناشی از یک بار نقطه ای
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ه ایپتانسیل ناشی از دسته ای بار نقط
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چرا؟.همه یکسان: جواب
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:پاسخ
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الف: پاسخ
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زنگ تفریح

جوایز و افتخارات

مدال طال) (199۴هنگ کنگ )المپیاد جهانی ریاضی . 1

مدال طال ) المپیاد جهانی ریاضی(. با نمرهٔ کامل)2

](199۵کانادا )

همکار ) ، تهران، ایران از پژوهشگاه دانش های بنیادی3

1999تا 199۵

جایزهٔ افتخاری دانشگاه هاروارد در سال ) 42003

جایزهٔ برترین فارغ التحصیالن دانشگاه هاروار) د در 5

2003سال 

جایزهٔ پژوهشگر برتر بنیاد ریاضیات کلی در) سال 6

200۴

جایزهٔ ای ام اس بلومنتال در سال ) 72009

دعوت به کنگره بین المللی ریاضیات در سال ) 82010

پویاسیستم هایتوپولوژی و »برای سخنرانی در مورد 

]«معادله دیفرانسیل معمولیو 

جایزه ستر از طرف انجمن ریاضی آمریکا در سال ) 9
2013[

انتخاب به عنوان یکی از ده فرد مهم سال ) از 01201۴

]نیچرسوی مجله 

جایزه بنیاد ریاضیات کلی در سال ) 11201۴[

سخنران مدعو کنگرهٔ بین المللی ریاضی ) 21(201۴)

مدال فیلدز) سئول201۴سال 31

عضویت در ) 201۵در سال فرهنگستان علوم فرانسه41

عضویت در ) 201۵در سال مجمع فیلسوفان آمریکا51

عضویت در آکادمی ملی علوم آمریکا در سال ) 61201۶

عضویت در ) 2017و علوم در سال فرهنگستان هنر71
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