
 

 

 

 

 

 

 خبرنامه

انجمن اپتیک و فوتونیک 

 ایران

Optics and Photonics 

Society of Iran 

(OPSI) 

 :در این شماره می خوانید

  1                        اخبار انجمن

  2                         اخبار علمی

 6   های ملی معرفی کنفرانس

 7 ی خارجیها معرفی کنفرانس

 8                       معرفی کتاب

  9             ها معرفی شخصیت

 
  ،دکتر حمیدرضا قمی:  گانتهیه کنند

 و نسرین نواب صفا محمد افتخاری

 اخبار انجمن

 استناد با و علوم وزارت حقوقی کارشناس نظر طبق بر *

 برای عمومی مجمع دوم دور ،انجمن اساسنامه به

انتخابات  و تشکیل نشد انجمن انتخابات هیات مدیره

 .خواهد شدبرگزار  ای مکاتبه بصورت

نفر برای بازرسی کاندیدا  6نفر برای هیات مدیره و  52*

شده اند و دبیرخانه انجمن منتظر دریافت آرا از اعضای 

آرا در حضور نماینده وزارت علوم . استپیوسته انجمن 

 .شمرده خواهد شد

 حق پرداخت در محترم اعضای حال رفاه منظور به *

 در سایت پرداخت الکترونیکیساالنه، درگاه  عضویت

توانند با استفاده  اعضای محترم می. ی شدانجمن راه انداز

 :انجمن مجازی کارت شماره از

تجارت، نسبت به  بانک  6529   2944   4666  9254 

 .پرداخت حق عضویت ساالنه خود اقدام نمایند

ترم می توانند جهت معرفی دستاوردهای علمی محققین مح

و پژوهشی خود اخبار مربوطه را جهت درج در خبر نامه به 

 .نمایندارسال  info@opsi.ir آدرس الکترونیکی  

mailto:info@opsi.ir
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 از رونمایی مراسم در 

 و ملی کالن های طرح

 تولید لیزر دستگاه پنج از فناوری،

 کاربرد تحقیقات مرکز توسط شده

 علوم دانشگاه پزشکی علوم در لیزر

 .شد رونمایی شهیدبهشتی پزشکی

 علوم در لیزر کاربرد تحقیقات مرکز

 مراکز از یکی عنوانه ب پزشکی

 برگزاری ،متعدد تحقیقاتی های طرح اجرای به نسبت تاکنون ،پزشکی علوم حیطه در فعال تحقیقاتی

لیزر  کاربرد با مرتبط های حوزه در پزشکی علوم در لیزر زمینه در هایی کتاب تألیف و مختلف سمینارهای

 .است نموده اقدام

 -پتانسیم لیزر نفوذ عمق و تاثیر میزان بررسی به توان می مرکز این تحقیقاتی های طرح جمله از

 جراحی عمل با شده خارج پروستات های آدنوم روی ،ایران اتمی انرژی ساخت، (KTP ) فسفات-تیتانیل

 مقایسه ،BPH به مبتال بیماران درTURP  روش ودیود  لیزر روش مقایسه .اشاره نمود باز پروستاتکتومی

 روش و لیزر هولمیوم با شکنی سنگ روش مقایسه ،BPH به مبتال بیماران درTURP روش و KTP روش

 و درمان نتایج مقایسه و بررسی ، حالب سنگ به مبتال بیماران در پنوماتیک لیتوکالست با شکنی سنگ

 .گرفته استدر این مرکز انجام از جمله تحقیقاتی است که  شکنی سنگ روش سه عوارض

 است بوده پزشکی علوم گوناگون های رشته نیاز مورد لیزرهای تولید در ایران خودکفایی اساسی، هدف

 این به دستیابی .است داده اختصاص خود به را پزشکی نوین های فناوری از ای عمده سهم شک بی که

 با و دلیل همین به. دهد می قرار لیزر تولید حیطه در توانمند کشورهای معدود زمره در را ایران مهم،

 تحقیقات مرکز دنیا، روز های تکنولوژی آخرین به دستیابی در کشورمان اخیر های سیاست به توجه

 ، مهندسان میان تنگاتنگ ارتباط برقراری و صنعتگران از دعوت با پزشکی علوم در لیزر کاربرد

 این افتخاراتجمله  از که است کردهاقدام  لیزر های دستگاه انواع تولید به نسبت درمانگران و پژوهشگران

 .است مرکز

 شهیدبهشتی پزشکی علوم دانشگاه عمومی روابط :منبع

رونمایی از پنج دستگاه لیزر تولید شده 
 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
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 استفاده از لیزر در درمان سلولیت

 حاضر حال در

 جدید بسیار تکنیکی لیپولیزر

 سلولیت رفع و الغری برای

 از پزشک تکنیک، این در. است

 لیزر ایجاد شده توسط گرمای

 های سلول کردن نابود برای

 اگرچه .گیرد می کمک چربی

 اما بوده موثر بسیار روش این

 که معتقدند متخصصان بسیاری

 !نیست خطر بی

 کند می وارد پوست الیه ترین عمقی به و کرده پوست داخل را لیزر پزشک که است گونه این کار اصول

از  را چربی های سلول غشای ،لیزر از حاصل گرمای. دارند قرار ها پوسیت ادی یا چربی های ل سلو آن در که

 چند از پس که است کالژن سنتز محرک همچنین گرما. شود می خون به چربی ورود سبب و بین برده

 بهتر سبب سلولیت رفع از غیر لیپولیزر که است دلیل همین به و شود می پوست کشیدگی سبب ماه

 شود می پیشنهاد کسانی به رلیپولیز توسط موضعی های چاقی درماناساساً  !شود می پوست حالت شدن

 به مبتال که چاق کمی یا الغر زنان واقع در. شود نمی درمان رژیم با که هستند موضعی چاقی دچار که

 روی تکنیک این انجام از قبل. هستند رلیپولیز انجام برای اصلی مراجعان جمله از اند شده موضعی چاقی

 اتاق به شبیه مجهز اتاقی در رلیپولیز فرایند .بگیرد صورت پزشکی آزمایشات سری یک باید ابتدا آنها

 در حین عمل از بی حسی موضعی با ترکیباتی نظیر. پذیرد می انجام ،است شده ضدعفونی که عمل

 البته ورود این ترکیبات به بدن چندان مناسب نبوده وسبب. شود می استفاده... و آدرنالین لیدوکائین،

 پزشک. شود می پوست وارد شده استریل که لیزر فیبر مرحله این از بعد. در بیمار می گردد گرما حس

 درد احساس هفته یک تا فرد عمل از پس .نشود ها بافت نابودی سبب تا کند می کنترل را لیزر دمای

 بازگشت از پس. شود می ممنوع او برای ورزشی حرکات انجام یا سونا و حمام به رفتن روز 62 تا و داشته

 .شود سفت پوست تا است الزم زمان ماه 9 تا 5 نیز عادی حالت به پوست

 Sante magazine:منبع
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 سایت خبرنگار گزارش به

 از نقل به مرز بدون پزشکان

 بیمارستان پژوهشگران هوا، شین

ارائه ( MGH)  ماساچوست عمومی

 -تیتانیل -پتانسیم لیزر کنندگان 

شیوه  کنند ،  ادعا می(KTP) فسفات

 صدای کیفیت به دائمی آسیب تواند میاین سرطان . اند یافته صوتی تارهای سرطان جدیدی برای درمان

 این. است شده اجرا بیمار  52 از بیش روی بر تاکنون جدید درمانی شیوه این. آورد وارد بیماران

 دیسپالزی درمان برای را که لیزرهایی قبالً مرکز این محققان که کرد اعالم ای بیانیه طی بیمارستان

 خوش عروقی ضایعات از ای مجموعه این لیزرها . بودند کرده تهیه شدن سرطانی از قبل صوتی تارهای

 این اکنون بیمارستان این صدای مرکز مدیر گفته به اما .می دادند قرار هدف را عروقی های کالف و خیم

  صدای مرکز مدیر زیتلس استیون. شود می گرفته کار به صوتی تارهای سرطان درمان برای تجربه

MGH  چندین سال هر.  یمه اگرفت بکار صوتی تارهای سرطان درمان برای را تجربه این اکنون گفت 

 برای دار ضربان لیرزهای از وی تحقیقاتی گروه. شوند می مبتال صوتی تارهای سرطان به آمریکایی هزار

 لیزر به آمیز، موفقیت درمان چندین از پس. کردند استفاده صوتی تارهای سرطان اولیه مراحل درمان

 کمتری بسیار آسیب احتماالً که  (KTP) فسفات-تیتانیل -پتانسیم لیرز به موسوم تری دقیق دار ضربان

 بیمار 55  که گویند می تحقیقاتی گروه این. آوردند روی آورد، می وارد صوتی تارهای ظریف بافت به

 بافت برداشتن بدون سرطانشان شد، درمان دار ضربان لیزر این با ها آن صوتی تارهای سرطان که نخستی

 فایده دانشمندان این گفته به. نکرد عود درمان از پس سال پنج تا صدا، کیفیت کاهش یا و صوتی تارهای

 این که کند می اشاره زیتلس. کند نمی منتفی را بعدی درمانی های گزینه که است این درمان این دیگر

 دیگر در زودی به احتماالً و است شده تبدیل  MGHدر استاندارد مدیریتی راهبرد یک به درمان

  که زند می تخمین وی. گرفت خواهد قرار استفاده مورد کشورها سایر و آمریکا در درمانی موسسات

 قرار جدید لیزری درمان تحت توانند می صوتی تارهای سرطان اولیه مراحل به مبتال بیماران درصد 4۹

 .گیرند

 http://www.icml.ir/printme.php?item=1.42.13.fa: منبع

احیای صدای بیماران سرطان 
 حنجره با لیزر
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تصمیم ژاپن برای پخش 
2۰22هولوگرافیک جام جهانی   

 این کردن باور

 کمی ها ژاپنی تصمیم

 تصمیم ها آن. است مشکل

 فوتبال جهانی جام که دارند

 صورت به را 5۹55 سال

 بقیه در هولوگرافیک

 کشورها دیگر های استادیوم

 عملی برای ها آن. دهند نشان

 دالر میلیارد 6 کار این کردن

 است قرار و اند گرفته نظر در بودجه

 به همزمان صورت به تصاویر این سپس. شود ضبط HD برداری فیلم دوربین 5۹۹ با استادیوم در بازی هر که

 بنشینید خودتان کشور در استادیوم یک در توانید می شما حاال. شود فرستاده جهان نقاط دیگر در ورزشگاه 9۹۹

 در که است چیزی مانند هولوگرافیک فناوری که چرا. ببینید خودتان مقابل ورزشگاه در را جهانی جام فینال و

 .بینید می تان مقابل فوتبال زمین وسط در را بازیکنان شما. اید دیده ستارگان جنگ یها فیلم

 و زدن شوت بازیکنان، صداهای تا شد خواهد نصب فوتبال زمین سراسر در هم هایی میکروفن حتی پروژه این در

 الزم فناوری است ممکن شما که گوید می پروژه این اجرایی مدیر کیو آقای. کند منتقل ها استادیوم بقیه به را …

 خواهد تغییر تکنولوژی چقدر آینده های سال  طی که دید خواهید اما. ببینید رویا مانند را پروژه این اجرای برای

 .باشیم داشته اختیار در را کار این برای الزم های فناوری 5۹66 سال تا که کنیم می تصور ما و کرد

 در فوتبال جهانی جام مسابقات تماشاگران که شود می سبب طرح این شدن اجرایی ها ژاپنی گفته به

 سال برای مسابقات این میزبانی آوردن دست به برای ها آن برنامه از بخشی این و شود برابر ها ده ها استادیوم

 صورت در ژاپن میزبانی از کسی هر شود می باعث که رسد می نظر به جالب آنقدر طرح این البته. است 5۹55

 های استادیوم در را دنیا فوتبال بزرگ مسابقات توانیم می صورت این در که چرا کند پشتیبانی طرح این موفقیت

 .ببینیم خودمان شهر

 http://goo.gl/ZjouF :منبع
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 بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین      

 کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران    

 6945بهمن  10تا8: تاریخ برگزاری•

 دانشگاه صنعتی شیراز: مکان•

 /http://www.icop.ir:لینک کنفرانس•

 :موضوعات•

 اپتیک غیر خطی     •  اپتوالکترونیک و اپتیک نیمه رسانا  •

 اپتیک هندسی•                                 اپتیک کوانتمی •

 انبرک نوری•                        اسپکتروسکوپی •

 اندازه گیری بر پایه نور•    انتشار امواج و جو •

 بلور مایع•   برهمکنش لیزر با مواد •

 پاشندگی•    بلورهای فوتونی •

 پالسما•    پراکندگی •

 فناوری لیزر و تقویت کننده ها•  فناوری ادوات اپتیکی و فوتونیکی •

 حسگرهای نوری•    تمام نگاری •

 فرامواد و پالسمونیک•   شبیه سازی و محاسباتی •

 الیه های نازک و الیه نشانی•    فیبر نوری •

 لیزرها•  مخابرات نوری و تقویت کننده فیبر نوری•

 مگنتو فوتونیک   • منابع نوری و سلول های خورشیدی•

 مهندسی اپتیک•    مواد فوتونیکی •

   نانوفوتونیک •

 دیگر حوزه های اپتیک و فوتونیک •

 های داخلی کنـفرانس: 
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    The 10th International Conference on Group IV 
Photonics (GFP) 

 August 2013 30 - 28: تاریخ برگزاری•

 Grand Hilton Soul, Seoul Korea: مکان•

 /http://www.gfp-ieee.org: لینک کنفرانس•

 Electro-Photonic Convergence on Silicon, Novel: موضوعات •

Materials and Structure, Photonic Devices and Nanophotonics 

PHOTOPTICS 2014 

 January, 2014 9-7 : تاریخ برگزاری•

 Lisbon - Portugal: مکان•

 http://www.photoptics.org/Home.aspx: لینک کنفرانس•

 OPTICS, PHOTONICS, LASERS : موضوعات•

ICP 2013 

 October 2013 30-28: تاریخ برگزاری•

 Equatioal Hotel Melaka, MALAYSIA: مکان•

 http://www.icp2013.net/home: لینک کنفرانس•

 ی بین المللیها کنـفرانس: 
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 ویتوریو پاسارو

 این تک: انتشارات

 5۹69: سال انتشار

 رایگان: قیمت

 معرفی کتاب: 

کاربردهای  درهای فوتونی  کریستالعملی  های جنبه های تئوری و جنبه دو بخش مجزا، ب دراین کتا

 .تدوین شده استنانوفوتونیک 

 فوتونیک یها دستگاه تحلیل و تجزیه برای عددی روش چند به مربوط یها فصل حاوی اول بخش

 تحلیل ، شده کوپل و پرتوساده نانو یها کاواک ،ها فیلتر برای بعدی دو رزوناتور حلقه مانند کریستال

 دینامیکی یها ویژگی و کریستال فوتونیک در ها سولیتون گپ کریستال، فوتونیک یها رلیز برای آستانه

 . است کریستال فوتونیک یها فیلتر

 نیتروژنی نقص تکنولوژی مانند فوتونی های کریستال یها کاربرد و ساخت مسائل از برخی بر دوم بخش

 و نیترید سیلیکون در کریستال فوتونیک یها ساختار یتریدی،ن سیلیکون غشاهای الماس، در

 .است متمرکز نوری یها سنسور برای های فوتونی کریستال

 :توانید استفاده کنید برای بارگذاری رایگان این کتاب، از پیوند زیر می
http://www.intechopen.com/books/advances-in-photonic-crystals 

http://www.intechopen.com/books/advances-in-photonic-crystals
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 اصفهان شهرضای در 6952 سال در حریری اکبر دکتر

 سال در مقدماتی یها دوره گذراندن از پس و شد متولد

 طی از پس. شد تهران دانشگاه وارد فیزیک ی رشته در 6999

 کالیفرنیای دانشگاه وارد 6926 سال در سربازی خدمت دوران

 ادامه دکترا مقطع تا نجاآ در و شده نجلسآ لس در جنوبی

  . داد تحصیل

 دکترای نامه پایان ،دکترا جامع امتحان در موفقیت از پس

 سه وی ی نامه پایان از. کرد ارائه "الکترونی انرژی انتقال" عنوان با و "لیزر سینتیک" زمینه در را خود

 و ها کنفرانس در مقاله چندین همچنین وی. است رسیده چاپ به  J.chem.physمجله در مقاله

 6422 سال در دکترا اخذ از پس. پرداخت مقاله چندین نگارش به و کرده ارائه علمی سمینارهای

 6965 سال از سال 6 مدت و شد کار به مشغول ایران اتمی انرژی سازمان در و بازگشته ایران به بالفاصله

 برعهده را ایران اتمی انرژی سازمان ، ای هسته تحقیقات مرکز در لیزر فیزیک گروه سرپرستی 6968 تا

امر  همین.  شد ای زرینه لیزر یک ساخت به مجبور خود تحقیقاتی کار شروع در حریری دکتر. داشت

 ساخت تا شد موجب امر این و ساخته داخل ایران را لیزری تحقیقاتی وسایل کلیه ایشان که شد باعث

 .شود متداول کشور در تدریج به لیزر

 کتاب همزمان طور به و پرداخت بهشتی شهید دانشگاه در لیزر تدریس به ها دانشگاه گشایی باز از پس 

 دانشگاه در لیزر تدریس ، آن متعاقب. داشت ترجمه دست در نیز را (Pr.Orazio Sovelto) لیزر اصول

 یک و ارشد کارشناسی کارشناسی، دوره برای را صنعت و علم و امیرکبیر شریف، صنعتی الزهرا، تهران،

 .داد ادامه دکترا دوره

 پمپاژ ،گون بیضی مقطع با درخش المپ دمش یها محفظه اولین ساخت توان می تحقیقات، زمینه در

 لیزرهای آن، ونظایر انفعالی Q یها سوئیچ آلی، های رنگ گالس، نئودیمیوم یاگ، نئودیمیوم لیزرهای

 با بتواند که آزمایشگاهی درخش یها المپ ساخت و درخش المپ نیتروژن، لیزر توسط دمش با ای رزینه

 بودند کرده بنا ایشان که کوچکی و ساز دست آزمایشگاه در (Wall ablation) شود فعال دیواره کندگی

 .کرد ذکر را

 معرفی شخصیت: 



 6۹  6945 مرداد |شماره دوم  |اپتیک و فوتونیک ایران خبرنامه  انجمن 

 :تحقیقاتی ، علمی پرسنلی سوابق خالصه 

 6925 امریکا، جنوبی کالیفرنیای دانشگاه لیسانس فوق تهران، دانشگاه لیسانس: تحصیلی وضعیت، 

 .6926 امریکا – جنوبی کالیفرنیای دانشگاه مولکولی، و اتمی فیزیک در دکترا

 6926:  ایران اتمی انرژی سازمان در استخدام تاریخ. 

 696۹ سال از ایران اتمی انرژی سازمان علمی نشریه تحریریه هیئت عضو. 

 6965-6968 ای هسته تحقیقات مرکز لیزر، فیزیک بخش سرپرست. 

 6968 تا 6965 سال از ای هسته تحقیقات مرکز علمی مشاور. 

 6924 تا 6926 سال از ایران اتمی انرژی سازمان پژوهشی معاونت عمی مشاور. 

 تا 6926 سال از ایران اتمی انرژی سازمان ای هسته توسعه و تحقیقات معاونت ارتقاء هیئت عضو 

6924. 

 6922-6926 سال لیزر، تحقیقات مرکز تحقیقاتی معاونت. 

 6924 سال از ایران اتمی انرژی سازمان پژوهشی معاونت علمی هیئت ارزشیابی کمیته عضو. 

 6924 سال از ایران اتمی انرژی سازمان پژوهشی معاونت علمی مشاوران شورای عضو. 

 6986 سال از ایران میتا انرژی سازمان پژوهشی امور کمیته عضو. 

 کنون تا 6985 سال از گازی لیزرهای گروه نیز و اپتیک و لیزر پژوهشکده علمی شورای عضو. 

 علمی مجامع در عضویت: 

 تاسیس بدو از ایران فیزیک انجمن 

 تاسیس بدو از فوتونیک و اپتیک انجمن 

 دانشگاهی تدریس سوابق: 

 دانشگاه تهران، دانشگاه دکتری، و ارشد کارشناسی کارشناسی، سطح در لیزر فیزیک درس مدرس 

 دانشگاه و شریف صنعتی دانشگاه بهشتی، شهید دانشگاه صنعت، و علم دانشگاه کبیر، امیر صنعتی

 .الزهرا
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