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علی ساابدانی و  همکاران این شااماره:
 عاطفه فتوت.

 اخبار انجمن

 یرانا یکوفوتون یکانجمن اپت یوستهپ یاعضا یهاز کل ینوسیلهبد

سه مجمع عموم شودیدعوت م و  یکانجمن اپت یعاد یدر جل

شنبه مورخ یکفوتون  19:۳۰ -1۸ساعت  7/11/94که  روز چهار

ستب یدر خالل برگزار شگاه  ینو دوم ی  یزدکنفرانس که در دان

 حضور بهم رسانند. یشود،م یلتشک

 جلسه: دستور

انجمن و گزار   یرهمد یئته یتاستتتتماز گزار  و ف ا      -1

 .9۳به سال  یمنته یدوره ما  یبرا یما 

 .یاستماز گزار  بازرس قانون     -۲

 ینهترازنامه و صورت حساب درآمد و هز یبو تصو یبررس     -۳

 مذکور. یسال ما  یها

 ها یتحق عضو یینت  -4

 است. یعاد یمجمع عموم یتکه در صالح یموارد یرسا     -4

 یرانا یکو فوتون یکانجمن اپت یرهمد هیئت

مورخ  ۲۶۳47دعوتنامه فوق در روزنامه اطالعات  شماره  "ضمنا 

 است. یدهبه چاپ رس  1۳94ماه  ید ۲۰

 ماه بهمن
1394 
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عده های یکی از و های بلور

های مجتمع  مدار فوتونی، 

شه یا قط ه نازک  نوری بر روی یک ترا

)مانند موجبرها یا منابع  یزر( استتت. با 

مکانیکی به عنوان  این حال، شکنندگی

یک عامل محدود کننده، خصوصا برای 

شکننده بلور فوتونی هوا  -ساختارهای 

در حال حاضر در  .ثابت شده است 1پل

شگاه ملی یوکوهاما های ژاپن نمونه ۲دان

100 × 100 μ𝑚2  11۶۶4شتتامل 

 یزرهتتای بلورهتتای فوتونی مجتمع، 

 نشان داده شده است. 

گو با نیچر، دالیل واین تیم در گفت

پل که حبس نوری قوی فراهم  -اصلی برای موفقیت رویکرد خود را سادگی فرایند ساخت و بکار بردن ساختار هوا

ه است. ای ضمیمه گردیدکند، گزار  کردند. برای حل مشکل شکنندگی مکانیکی نمونه به یک زیر الیه شیشهمی

 است. µm 5فاصله بین  یزرها 

آوری است. برای مثال ایجاد ا گوهای بلور فوتونی توسط محدودیت ساخت این ت داد  یزر عمدتا به د یل محدودیت فن

ها آرایه  یزر و چند روز برای ت دادی از آرایه 11۶۶4 یتوگرافی پرتو ا کترون با یک دستگاه حدود یک ساعت برای 

 کشد.طول می

 Nature Photonics, 8, 354, (2014) :نبعم

                                              
1 Air-Bridge 
۲ Yokohama 

!لیزر ریز10000: مدار مجتمع فوتونیک  اخبــار         
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خبر از  جنوبیمحققان در کره 

با  نوری موفقیت در درج

 یک DNA رشته از یک حساسیت باال

سلول  به زدن صدمه بدون منفرد، سلول

 DNAدادند. درج نوری  مجاور های

تکنیکی است که ژن درمانی و مهندسی 

ژنتیک سلول های انفرادی را به جای 

گروهی از سلول ها ممکن می سازد.در این 

رو  از  یزر فمتو ثانیه و توییزر اپتیکی برای ترنسفکت دقیق یک سلول منفرد استفاده می شود. به این ترتیب که 

ه توسط این رو  درون سلول زنده وارد میکنند، برای آنها م رفی ترنسفکت های اپتیکی با استفاده از نور ژن هایی را ک

 میکند.

 ی یونگ گو و همکارانش در موسسه علم و تکنو وژی شیوه جدیدی را برای کنترل بهتر ترنسفکت سلول م رفی کرده 

وجود  اند.در رو  های تزریقی گذشته ترنسفکت تک سلول ها، خطر آسیب دیدن سلول و همین طور آ وده شدن آن

 ۸۰۰و طول موج  mW  75داشت. در این رو  جدید، یک  یزر پا سی فمتوثانیه نزدیک به مادون قرمز با توان 

 1۰۶4نانومتر غشاء سلول سرطانی یک پستاندار را در یک نقطه سوراخ میکند، سپس یک  یزر پیوسته با طول موج 

ر انداخته و وارد سلول میکند. در مرحله سوم یک را گی DNAنانومتر، پالسمید پوشیده شده با میکروذرات شامل 

 نانومتر مراحل انجام آزمایش در مرحله دوم بر روی غشاء سلو ی را ثبت میکند. ۶۸5 یزر پیوسته با طول موج 

 یک تو ید پالسمید پوشیده شده با میکروذرات وارد شده به درون سلول، تحت تحریک اش ه ماورای بنفش، برای

سبز، تابش فلورسانس انجام میدهد که به ت یین دقیق مکان غشاء سلو ی و در نتیجه موفقیت  فلورسنت پروتئین

ند. ترنسفکشن یک سلول در میان گروهی از سلول های مشابه موجب می شود تا سلول کفرآیند ترنسفکشن کمک می

های مجاور به عنوان کنترل عمل کرده و موفقیت یا شکست ترنسفکشن را مشخص کند. این رو  موفقیت و قدم 

 نترل کردن ژن درمانی سلول ها است.کبزرگی در قابل 

new_high/2013us/about_osa/newsroom/news_releases/-http://www.osa.org/en- منبع:

tech_laser_method_allows_dna_to_be_insert/ 

 

درج نوری دی ان آ در داخل سلول  اخبــار         

http://www.osa.org/en-us/about_osa/newsroom/news_releases/2013/new_high-tech_laser_method_allows_dna_to_be_insert/
http://www.osa.org/en-us/about_osa/newsroom/news_releases/2013/new_high-tech_laser_method_allows_dna_to_be_insert/
http://www.osa.org/en-us/about_osa/newsroom/news_releases/2013/new_high-tech_laser_method_allows_dna_to_be_insert/
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وزارت علوم و 

تحقبقات صن تی یک 

کنفرانس خبری در این هفته برای 

م رفی او ین  یزر دیجیتال برگزار 

کرد . یک مرحله مهم در ارتقاء 

 محیط ف ال  یزر به شمار می آید. 

اگوست در  ۲در مقا ه انها که در 

 مجله نیچر چاپ شد امده است

نشان داد که موج  یزر می تواند بصورت دیجیتال کنترل شود انها گفتند محدودیت هایی   CSIRتیم تحقیقاتی 

ضایی به  شامل یک متغیر فاز ا کتریکی نور ف ست  شکل دادن به موج الزم ا صوص اپتیکی برای  سایل مخ که و

م کامپیوتری عنوان یک اینه هلوگرافیک استتتت. فاز و دامنه آینه هلوگرافیک می توانند به وستتتیله یک هو وگرا

 تصاویر سیاه سفید بر حسب مد د خواه کنترل شوند.

نور  یزر به وستتیله یک مدوالتور نور فضتتایی ب د از خروج از  یزر شتتکل می گیرد یک نمایشتتگر کریستتتال مایع 

LCD  .که می تواند به صورت نور سیاه وسفید ادرس دهی شود تا نور را تغییر دهد 

 کاواک  یزر انجام داد.  کار را در داخلبرای او ین بار این  CSIRتیم 

صیات اپتیک  ست تیم ریا سرپر سور اندرو فربس  به عنوان یکی  LCDگفت :  یزر دیجیتال از یک    CSIRپروف

نمایشگر خانگی می تواند تصاویر را  LCDمانند یک  LCDاز اینه ها در اخر یک انتهای  یزر استفاده می کند . 

 کند.تغییر می کنند نور خروجی  یزر نیز تغییر می  LCD تصاویر روی دهد وقتینمایش 

می تواند هر نور  یزر را در داخل محیط  یزر تغییر دهد این پیشرفت در شاخه کنترل  LCDنمایش تصویر روی 

اقتصتتادی نور  یزر که به یک اپتیک پرهزینه احتیاج دارد، تحول شتتگرفی استتت.که هم اکنون این کار فقط به 

 انجام می شود.  یزر دیجیتال یک تحول بزرگ در محیط ف ال  یزر بشمار می آید. وسیله تصاویر

 =55449http://www.photonics.com/Article.aspx?AIDمنبع:  

 

قا دادافریقای جنوبی اولین لیزر دیجیتال دنیا را ارت  اخبــار         

http://www.photonics.com/Article.aspx?AID=55449
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های داخلی:کنـفرانس 

یرانچهارمین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ا
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G. Lifante

وایلی: انتشارات

۲۰۰۳: سال انتشار

یورو117: قیمت

:معرفی کتاب 

مرجع پیشرفته برای پژوهشگران متخصص در فوتونیک است. اما کتاب برای کسی که با یک این کتاب 

مدارات مجتمع فوتونیکی آشنایی ندارد نیز مفید است، چرا که اصول او یه این علم را بخوبی تشریح کرده 

 است. همه موضوعات کتاب از یک سطح م مو ی و عادی شروز شده است که این امر، فهم کتاب را برای

 تر کرده است.دانشجویان آسان

  ینک نمونه رایگان نیز موجود است:

http://opt.zju.edu.cn/zjuopt21/attachments/rar/cksj/qt/1%20(7).pdf 

 

http://opt.zju.edu.cn/zjuopt21/attachments/rar/cksj/qt/1%20(7).pdf
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 استاد تمامیمرتبه علم : 

 دانشگاه  یک،فوتون یقاتیتحق یشگاه: آزماآدرس

 مفتح، تهران یدشه ی،خیابانخوارزم

 88319699-021 :تلفن 

 یلیتحص سوابق: 

 یتوتکنو وژیانستتتت یرخطی،غ یزیک،اپتیک: فدکتری

 مدرس، هندوستان 

ناستتتی مد،  یارشتتتتد: تکنو وژ کارشتتت جا حا ت 

 مدرس، هندوستان یتوتکنو وژیانست

سی شنا سکار شنا شگاه ترب یزیک،ف ی: کار م لم  یتدان

 تهران

 افتخارات 

 1۳۶4 یاول کارشناس شاگرد

 1۳79 یبرتر دانشگاه خوارزم پژوهشگر

 1۳۸1 یبرتر دانشگاه خوارزم پژوهشگر

 1۳۸۶ یبرتر دانشگاه خوارزم پژوهشگر

 1۳۸7 یبرتر دانشگاه خوارزم پژوهشگر

 1۳۸9 یبرتر دانشگاه خوارزم پژوهشگر

 1۳9۰برتر )استان ا برز(  پژوهشگر

 1۳91 یبرتر کشور پژوهشگر

 1۳9۳ یبرتر دانشگاه خوارزم پژوهشگر

 ییاجرا یسمت ها 

 یدانشگاه خوارزم یزیکو استاد تمام، دانشکده ف یعلم یاته •

 معرفی شخصیت:      

دکتر مدمد حسین مجلس آرا
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ص یو کارگاه ها یمل یشهما یندوم یردب • ص شتارد ۳1و  ۳۰نانو،   یعلوم و فناور یتخ ، 1۳94ماه  یبه

 .یدانشگاه خوارزم

 .ی، دانشگاه خوارزم1۳94اسفندماه  1۲نور،  یسال جهان یهاختتام یمراسم مل ییاجرا یردب •

 ICNN2016. ی، دانشگاه خوارزم1۳95نانو،  آبان ماه   یعلوم و فناور یا ملل نیکنگره ب ینششم یردب •

س ینو دوم یرانا یکو فوتون یککنفرانس اپت ینشانزدهم ییاجرا یردب •  یا  ۶ یک،فوتون یکنفرانس مهند

 . یزد، دانشگاه 1۳۸۸بهمن ماه  ۸

 1۳79 -1۳۸۳یدانشگاه خوارزم یزیک،گروه ف یرمد •

 1۳۸1 -1۳۸5 یدانشکده علوم دانشگاه خوارزم ییسر •

 یدانشگاه خوارزم یزهمم یاتعضو ه •

 یامنا دانشکاه خوارزم یاتعضو ه •

 1۳۸7-1۳9۰یانجمن نانو فناور یرهمد یئتموسس و عضو ه •

 تا کنون( 1۳9۰)  یانجمن نانو فناور ییسر •

 تا کنون( 1۳۸9)  یکو فوتون یکانجمن اپت یرهمد یئتعضو ه •

 یاسنانومق یپژوهش-یعلم یهنشر یرردبس •

 (IJNNنانو ) یعلوم  فناور یا ملل ینمسئول ب یرمد •

 نانو یایدن یجیترو-یمجله علم یرسردب •

 1۳۸۶-1۳۸7 ینشر دانشگاه ییم اون اجرا •

 1۳۸7-1۳91 یمرکز نشر دانشگاه یزیکگروه ف یرمد •

  یرانا یشناس یو کان یانجمن بلورشناس یسرئ یبنا •

 و دانشگاه زنجان یلیتکم یالتدانشگاه تحص یزهمم یاتعضو ه •

 مدرس یتدانشگاه ترب یهجذب گروه علوم پا یتهعضو کم •

 عباسپور یدامنا دانشگاه شه یاتعضو ه •

 یم قمان حک یرانتفاعیامنا موسسه غ یاتعضو ه •

 خبرگان بدون مدرک یزیمم یاتعضو ه •

 کل دانش آموختگان وزارت علوم یرمد •
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 یانمنابع سازمان اموردانشجو یریتومد یبانیم اون پشت •

 یانبورس سازمان امور دانشجو یهمسئول گروه علوم پا •

 یانبورس سازمان امور دانشجو یموارد خاص مرکز یسیونعضو کم •

 یانانتقال خارج به داخل بورس سازمان امور دانشجو یسیونعضو کم •

 خارج از کشور یلیمدارک تحص یابیارزش یسیونعضو کم •

 خارج از کشور یلیمدارک تحص یابیارزش یعضو شورا •

 یپژوهش یها ینهزم 

 ،zجاروب یک،اکوستواپت یک،مزدوج فاز اپت یرخطی،غ اپتیک

 یک،فوتون نانو

 یک،فوتون کریستال

 یع،ما کریستال

 ی،نگار تمام

 ینامیک،د ینگار تمام

 .یکفوتون بایو

  بین المدر مجالت معتبر مقاله  140بیش از تاکنون ایشااان( للیISI)  درو چندین کتاب و ترجمه 

بین  ا مقاله بصااورت کنفراند در مجامع علمیهدههمچنین  .زمینه های گوناگون چاپ کرده اند

 خورد.م میدر کارنامه درخشانِ ایشان به چش های متعددپروژهانجامِ موفقیت آمیز المللی و 
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 برگزیده ماه  ریتصو        

 های قطره آبپرش

 حظه برخورد قطره آب با سطح فوق آبگریز 

 تیتانیومی که توسط  یزر فمتوثانیه ایجاد شده است.

 .J. Adam Fenster/University of Rochesterعکاس: 

 http://www.osa-opn.orgمنبع: 


