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Hızlandırıcı	   ve	   Parçacık	   Fiziğinde	   Bilgisayar	   Uygulamaları	   Okulu	   2014,	   lisansüstü	   öğrencilerine	   yönelik	   bir	   ha?alık	   yoğun	   bir	  
eğiFm	  programını	   kapsamaktadır.	  Okulun	   ilk	   iki	   günü	   yapılacak	  olan	  ortak	  hazırlık	  derslerinden	   sonra,	   öğrenciler	   "hızlandırıcı	  
fiziği"	   ve	   "parçacık	   fiziği"	   olmak	   üzere	   iki	   takıma	   ayrılacakbr.	   Uygulamalı	   derslerden	   önce	   her	   iki	   takım	   için	   temel	   bilgilerin	  
habrlanacağı	  kuramsal	  ders	  saatleri	  olacakbr.	  Parçacık	  fiziği	  takımının	  çalışmaları	  LHC’ye	  yönelik	  veri	  çözümlemesi	  ve	  benzeFm	  
programları	   üzerine	   yoğunlaşacakbr.	   LHC	   Pınarı	   tarzında	   çalışmalar	   ve	   yarışmalar	   yapılacakbr.	   Hızlandırıcı	   fiziği	   takımı	   ise	  
hızlandırıcılar	   içindeki	   yüklü	   parçacık	   dinamiği	   benzeFmleri	   ve	   hızlandırıcı	   tasarımında	   demet	   opFği	   konularına	   yönelecekFr.	  
Derslerde	  verilen	  bilgiler,	   tarbşmalar	  ve	  derslerden	  sonra	  yapılması	  beklenen	  akşamlık	  ödevlerle	  pekişFrilecekFr.	  40	  öğrencinin	  
kabul	  edileceği	  bu	  çalışmaya	  kablım	  ücretsizdir.
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Tokat Mevlevihanesi bahçesinden Saat Kulesi görüntüsü. 1902 yılında kesme taştan yapılan 
saat kulesi 33 metre yüksekliğindedir. Fotoğraf için Dr. Çağlar Tükel’e teşekkürlerle.
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