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 درصدی ایران در تولید مقاالت علمی حوزه اپتیک  8/1 سهم

 
معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان این که سهم  ایهنان از لودیه  

بهه  2015پتیک و فتونیک در سها  مقاالت علمی دنیا در حوزه ا

درص   8/1 به 2016گفت: این میزان در سا   درص  رسی ، 66/1

 .رسی ه است

وسهومین به گزارش خبننگار ایسنا، دکتن وحی  احم ی در بیست

کنفنانس اپتیک و فتونیک با اشاره به وضعیت اینان در این حوزه 

افزود: بن اساس آماری که به من ارائه دادن ، در که  کشهور و بها 

دانشهوو در حهوزه اپتیهک و  2700احتساب دانشگاه آزاد حه ود 

 مشغو  به لحصی  هستن .فتونیک 

نفهن دانسهت و  60وی لع اد اعضای هیات علمی در این حوزه را 

اظمار کند: این آمارها قطعا صحیح نیست چنا که آمارههای ارائهه 

 ش ه لنما در حوزه اپتیک و فتونیک بوده است.

های اپتیک و فتونیک یهک حهوزه ا لاکی  بن اینکه حوزهباحم ی 

های منلبط با فیزیهک و خاطننشان کند: حوزهای است، رشتهبین 

ههای ادکتنونیک در این آثارها نیامه ه اسهت در حهادی کهه حوزه

ک یای از علوم مختلف ادکتنونیک و فیزاپتیک و فتونیک موموعه

  است.

  اخبــار
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وزارت علهوم  یمعاون پژوهش و فنهاور

مقهاالت   یاز لود نانیبا اشاره به سم  ا

گفت: سهم   کیو فتون کیدر حوزه اپت ایدن یعلم

درصه   1/0حهوزه  نیه، در ا2000در سها   نانیا

درص   66/1به  2015در سا   زانیم نیبوده که ا

 است.  هیرس

 نیدر ا نیسا  اخ 5در  نانیا نکهیا انیبا ب یاحم 

شه :  ادآوریهداشته است،  یحوزه رش  قاب  لوجم

در حهوزه  ایهدن یمقاالت علمه  یاز لود نانیسم  ا

 دو بنابن رش  داشته است. کیو فتون کیاپت

و  کیههمقههاالت اپت  یههبههه سههم  لود نیهمچنهه یو

اشهاره کهند و  ایهدن یاز ک  مقاالت علمه کیفتون

 نیا زانیم ISI گاهیپا یش : بن اساس آمارها ادآوری

کهه سهم   یدارد بهه طهور ینهن  ثهابت کیسم  

 یاز ک  مقاالت علم ایدن کیو فتون کیمقاالت اپت

درص  گزارش ش ه کهه  2/2ح ود  2000در سا  

  هیدرصه  رسه 3/2 بهه 2015در سا   زانیم نیا

 است.

و  کیهمقاالت اپت  یسم  لود نکهیبن ا  یبا لاک یو

در حا  کاهش است، خاطننشان کند: اما  کیفتون

 زانیرو به رش  است چنا که م نان،یسم  در ا نیا

درص   1.66به  2015در سا   نانیمقاالت ا  یلود

درصه   1.8، 2016در سها   زانیهم نیو ا  هیرس

  گزارش ش ه است.

 نانیها نکهیبن ا  یعلوم با لاک نیوز یپژوهش معاون

دارد،  کیههو فتون کیهدر حهوزه اپت یرشه  مناسهب

 نانیاست که سابقه ا نیامن ا نیا  یاضافه کند: دد

 تیهظنف ینبوده ود یرشته طوالن نیا قاتیدر لحق

 قاتیبا لوجه به لحق ی. ود یرا در کشور دار یخوب

 قهاتیلحق ارداستان  ن،یاخ یهاانوام ش ه در سا 

 ن ارد. یادیفاصله ز ایدن قاتیاز لحق نانیا

کشور در حهوزه  یبا اشاره به دزوم لوسعه علم یو

کهه   یخاطننشان کند: ما ناچار هست زریو د کیاپت

چنا کهه در   ینیحوزه را بپذ نیدر ا ایدن یرون  کل

 یمم  بوده است ود اریلع اد مقاالت بس یزمان کی

در کشور آغهاز  یکه حنکت علم 83و  82از سا  

 اخبــار         
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 معار بههه حضههور موههااسههت، محققههان ناچهه شهه ه

مها حنکهت رو  نهیزم نیهستن  که در ا یادمللنیب

 . یارا داشته یبه رش 

در  ینانیحضور محققان ا نکهیبن ا  یبا لاک یاحم 

 یعلمهه یهامشههارکت ،یعلمهه یادمللههنیموههامع ب

را  یمقاالت علم  ینقش در لود یفایو ا یادمللنیب

شه :  ادآوریهوزارت علهوم دانسهت و  یهااز بننامه

 شودیلنما منحصن به لع اد مقاالت نم یرش  علم

 تیهفیمقهاالت بهه ک  یهرو مها در کنهار لود نیاز ا

اساس مها لهاکنون  نی. بن ا یلوجه دار زیمقاالت ن

مقاالت داغ   یدر لود یرش  قاب  لوجم  یالوانسته

 . یداشته باش

درصه  مقهاالت  0.7، 2010در سها   یگفته و به

 نیهجزو مقاالت داغ بوده که در حا  حاضن ا نانیا

 است.  هیدرص  رس 2.2 زانیم

 ینانیمحققان ا  یبا اشاره به لما نیهمچن یاحم 

مقاالت مشتنک اظمهار کهند: در سها    یلود یبنا

به  ینانیدرص  مقاالت محققان ا 17ح ود  2010

بوده که در حا  حاضن  یادمللنیصورت مشارکت ب

 است.  هیرس درص  23رق  به  نیا

  یهمحققان به سهمت لود تیعلوم ه ا نیوز معاون

را از  یادمللههنیمقههاالت بهها مشههارکت محققههان ب

از  یکیوزارت علوم نام بند و ادامه داد:  یاستمایس

آن   یهنبا گنیو د  یکه در گذشته داشت یاشتباهال

مقهاالت  هیهاست که اق ام به لم نیا  یرا لکنار کن

 یالفکهنات سهوخته نمایا.  یاو مستق  کنده یلک

کهه در  یمقهاالل  یکنهیاست چنا که مشاه ه مه

محقه   30 یبا همکار شودیسنن نوشته م نهیزم

 است.

 ینانهیبن دزوم مشارکت محققهان ا  یبا لاک یاحم 

 نیهخاطننشهان کهند: بهن ا ایهدن یدر موامع علمه

 یهانامهوهیو شه  یاسال یارلقا نامهنییاساس در آ

 یآن به مقهاالت نوشهته شه ه بها همکهار ییاجنا

قائ  ش ه است.  یشتنیارزش ب یادمللنیمحققان ب

 رداربنخهو یبهااللن ازاتیهاز امت  یضمن آنکه اسال

 خواهن  ش .

حضهور  یوزارت علهوم بهنا تیبا اشاره به هه ا یو

گفههت: بهها  یجمههان یهههایبنهه ها در رلبهدانشههگاه

 13 مزیلها گهاهیکه صهورت گنفتهه در پا یاق امال

دانشههگاه در  14  نیههال یبنهه دانشههگاه و در رلبه

 ان .قنار گنفته یجمان یهایبن رلبه

دانشگاه در  3لا  2لنما  2010لا سا   یگفته و به

 قنار گنفته بودن . یجمان یهایبن رلبه

 منبع: ایسنا 

http://www.isna.ir/news/95111208101/ 

http://www.isna.ir/news/95111208101/
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آغاز فعالیت دو کارگروه اصلی ستاد لیزر، 
فوتونیک و ساختارهای میکرونی

محمدصن،ق   سنا، یبه گزارش ا

 یست،ق توسعه فا،ور ریقب  یحیذب

 یکرونننیم یو سنن،ات،ر ، کیننفوتون زر یننل

قر  یجمهور،ستیر یوفا،وریمع،ونت علم

سنت،ق  نینا یشنورا یجلسه اعضن، نیسوم

سنت،ق  تمرزنز بنر  نینا فیگفت: طبق تعر

اسنننت و قر منننورق  زرینننل یفاننن،ور یرو

 یاهت،انداز یکرونیم یو س،ات،ر ، کیفوتون

منرتب   زریزه به حوزه ل میزایم دایوروق پ

 ب،شد.

و  کینفوتون اکنهیقاق: بن، توجنه بنه ا حیتوض یو

شند  گسنترقه به یابعن،ق یکروننیم یس،ات،ر ،

 نن، بننه    میقارننند زننه اگننر قر نتننر قاشننته ب،شنن

 نیبا،برا ق د؛یقرار م ریرا تحت تأث زریل م یبپرقاز

 یو سنن،ات،ر ، کینن ننر قو ب ننت فوتون یبننرا

زنه  میاز،رگروه جداگ،نه قر نتنر گرفتنه یکرونیم

زنه بنه  میزایم یبررس یقو حوزه را از ماتر نیا

 پ،سخ قاقه شوق. زریل ی،ز ،ین

زنه  یشنرفتیا،طرنش،  زرق: ب، توجه بنه پ یحیذب

و  کینفوتون زر ینساد و نقشنه راه ل نیپروژه تدو

قاشته اسنت  گنزارش فن،ز  یکرونیم یس،ات،ر ،

 یات، اگر نکتنه شوقیجلسه ارائه م نیاول    قر ا

اقامنه راه مند  یبنرا ینترنقطنه ،یاصالح و  یبرا

 نتر است  اعم،ل شوق.

و  زرینقو زن،رگروه ل تی،لبه  غ،ز فع نی مچا یو

جلسنه اشن،ره زنرق و  نیا رویست،ق پ نیا کیفوتون

زن،رگروه »ست،ق ب، عاوا   یگفت: قو ز،رگروه اصل

 اخبــار         
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 «کیننفوتون یزنن،رگروه فانن،ور»و  «زریننل یفانن،ور

 .زاادیاوق را  غ،ز م تیفع،ل

 یکروننیم یو س،ات،ر ، کیفوتون  رزیست،ق ل ریقب

سنت،ق  نیزه ا یقاق: ت، زم،ن حیتوض یمع،ونت علم

و مرازز  ، یباقانت ینشده بوق  شرزت  ، لیتشک

 یرسن،اتیز ،ینو  یتوسعه فان،ور ی ،طرح یعلم

. ب، زرقندیم یریگیم تلف پ ی ،اوق را از ز،ن،ل

اسنت  نینم، ا فیاز وظ، یکیشد  ست،ق   لیتشک

زنه حمنم  یی ،طرح نیاز ا تیزه قر مق،بل حم،

اظهن،ر نتنر  یگروه ت صص کی م قارند   ییب،ال

 زاد.

 یبررسن یاقامه قاق: ابزار و عوامل ست،ق برا یحیذب

 ن، را  سنتاد. طرح یت صص ی ،ز،رگروه  ،دهیا

شنده سنت،ق  یایب تیو ا داف پ  ،دهیا یقر راست،

 یسناد قر راسنت، میو پس از تات زاادیم ی،بیارز

 .قارندیا داف ساد و نقشه راه قدم برم

یمع،وننت علمن یاس،س اعنالم روابن  عمنوم بر

 زرینزن،رگروه ل رینقب  یجمهور،سنتیر یوفا،ور

 نینا کینزن،رگروه فوتون رینو قب یمحمدرض، قم

جلسنه  نیا ی ستاد زه ط ی،نیست،ق غالمرض، عب،ئ

 لیا نداف تشنک یو بررس لیضمن مع،رفه به تحل

   پرقااتانند.  ی ،قو زنن،رگروه و برن،مننه نیننا

سنت،ق  کیننفر و ز،رگروه فوتون 7ب،  زریز،رگروه ل

 یو سن،ات،ر ، کیفوتون زر یل ی ،یتوسعه فا،ور

نفننر از ابرگنن،  حننوزه مننرتب   10بنن،  یکرونننیم

 اوق را  غ،ز زرقند. تیفع،ل

 یسناد و نقشنه راه فان،ور نیجلسه تندو نیا قر

 یبررسن یکروننیم یو سن،ات،ر ، کیفوتون زر یل

( انوق یشد زه گزارش ف،ز اول )مط،لع،  مقدم،ت

    ینیزرقه است و به گفته زن،رگزار اجرا یرا ط

شنده  ی وراطالعن،  جمن  یحمم ق،بنل تنوجه

حنوزه  نینا یفعل یاست زه اطالع،     قر فض،

 سیننوتیپ نیب،شند.  مچان مؤثر ،ریبس تواندیم

قر  یکروننیم یو سن،ات،ر ، کینفوتون زرینساد ل

 ارائه اوا د شد. ادهیجلس،   

از  یجلسننه گزارشنن نینناز ا یگننریب ننت ق قر

و  زرینل ، ینباقانت ی ،شنرزت تی م، نین ست

 ی ن،یزه به  مت ست،ق توسنعه فان،ور کیفوتون

مع،وننت  یکروننیم یو سن،ات،ر ، کیفوتون زر یل

ست،ق ارائه  ییبرگزار شد  توس  مع،و  اجرا یعلم

قسننت،ورق ، و  زر یننل تی     منن، یشنند زننه طنن

 ل شد.ی   تحل یب،زاورق ،
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 نی،  ن سننتزاادگگننزارش  شننرزت نیننطبننق ا

 کینو فوتون زرینل ، ینباقانت ی ،شرزت تی م،

 ، ین  یاعضن، ،  ینباقانت ی ،شنرزت را یمند

 را یو منند نیمعنن،ون را  یننا ی ،قانشننگ،ه یعلمنن

بوقند زه ب،زاورق مثبت و استقب،ل  یمع،ونت علم

 را به  مراه قاشت. ادهی  ی ،قوره یاز برگزار

سنت،ق  یرا بنرق یشنورا یجلسنه اعضن، نیسوم

 یو سنن،ات،ر ، کیننفوتون زر یننل یتوسننعه فانن،ور

 ،سننتیر یو فانن،ور یمع،ونننت علمنن یکرونننیم

 نیا ری)قب یحیب، حضور محمدص،ق  ذب یجمهور

سنت،ق(   ینیفر )مع،و  اجرا یانص،ر یست،ق(  مهد

 رینوز ی)مع،و  پنوو ت و فان،ور یاحمد دیوح

 یاتنن،بک محسننن(  یو فانن،ور قنن، یعلننوم  تحق

و برن،مننه وزار   یگذار،سننتیقفتننر س رزلی)منند

 سینیرض،زاقه )ر دیصاعت  معد  و تم،ر (  مم

حسن  دی(  سرا یا کیالکترواپت  یپوو شکده صا،

(  را ینا زریعلوم و فاو  ل یمرزز مل سیی)ر ینبو

)مع،و  مرزز رشد لوازم و  کیب یعرب عل نیحس

 بینبتهنرا (  ح یعلوم پزشک  یپزشک زا یتمه

سننت،ق(  عطنن، ا   یشننورا یقننی)عضننو حق یتملنن

ست،ق(   یشورا یقی)عضو حق یمحمد ب،ق ، یزو 

سنت،ق(   یشنورا یقی)عضو حق یمه،جران نیعزالد

سنت،ق(   کیز،رگروه فوتون ری)قب ی،نیغالمرض، عب،ئ

ست،ق( و محمد  زریز،رگروه ل ری)قب یقم حمیدرض،

 ساد( برگزار شد. یی)ز،رگزار اجرا زاقهینق

 ماب : ایسا،

http://www.isna.ir/news/95101408970/ 

http://www.isna.ir/news/95101408970/
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 یمتح ه، به رهبهن التایا محققان

، دانشهگاه 1ممه وان جانسهن تایآن

که بها اسهتفاده از جفهت   وارن یام  ،یونلبب

 کیهرامان بها    یج  یکندن اسپکتنوسکوپ

 شهههاتیآن وسهههکوت متههه وا  کهههه در آزما

و  صیلشهخ شهود،یاستفاده م یکودونوسکوپ

روده را  یادتمهاب یهها یمهاریب یطبقه بنه 

 ارلقا ببخشن .

هلالش کهند  یلاین  ، افنادنیمطادعات اخ در

رامههان را در  فیههانهه  کههه اثههن خهها  ط

 یادتماب یمایماریب یبنا یمودکود ینشانگنها

مشخصهه هها  نیهکننه  و از ا یبنرس 3ویاودسنال تیو کود 2کنون یماریب یآن، بنا یشاخه ها نیو ز روده

 .ن یاستفاده نما یانسان یدر گونه ها IBD زیو لما صیلشخ یبنا

 صیبهه لشهخ یسنعت بخشه یدر راستا یقاب  مالحظه ا شنفتیکنده ان  که پ انیب مم وان جانسن  یل

 حاص  ش ه است. یکودونوسکوپ یدر ط IBDو خودکار   یدق

 التهاب صیتشخ یرامان برا یپراکندگ 

کنه . در  افهتیرا در یانسهان یدر بافت ها ییایمیش یون هایپ یرامان قادر است که م  ارلعاش یپناکن گ

شه ه اسهت. بنهابن  یدر دستگاه گوارش استفاده م سنطان صیلشخ یرامان بنا یواقع از گذشته پناکن گ

شهاخه نیهو ز IBDبه  هوابست ناتییلغ صیمح  و لشخ یدر بنرس لوان یم یلکنودوز نیگفته محققان، ا

 .ندیآن مورد استفاده قنار بگ یها

                                              
1 Mahadevan-Jansen 
2 Crohn’s disease (CD) 

3 ulcerative colitis (UC) 

  اخبــار         

اریهای اسپکترومتری رامان برای شناسایی بیم
التهابی روده 
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کهه  انه و ساخته  یطناح یرامان را به گونه ا یسنو فیط کور، حسگنمذ  یل  ه،یا نینشان دادن ا یبنا

نهانومتن و  785 یودید زرید کیشام   حسگن نیاست. ا یگذاریقاب  جا یآن وسکوت کودونوسکوپ کیدر 

بهه حه اک ن  یبهناوات را به پوشش روده اعما  کن . میلی  80است که قادر است  یکیاپت بنیف کاوه کی

ای از جنس منیهزی  ش ه و پنونه  یطناح 1کبود اقوتیدنز  کیموموعه در نوک پنوب،  ییرسان ن کارا

نیز  یپناکن گ گنا یحذف س یبنادنز اضافه  لتنیف پنوب. ندیگ یپنوب قنار م یلتنهایدر مقاب  ف 2فلورای 

 ش ه است.استفاده 

 یبهنا یوانیهح یبافهت نمونهه و مه   هها کی، از 3داوطلب یانسان ها یدستگاه بن رو نیاز لست ا قب 

آن  یشهاخه هها نیهو ز  IBDوابسهته بهه  یمودکهود یمنبوط به نشانگنها یفیط یمشخصه ها صیلشخ

  .ش ه استاستفاده 

 

 

 

                                              
1 plano-convex sapphire lens 
2 MgF2 

3 UC, n = 8; CD, n = 15, control, n = 8 
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 جیو نتا هیاول مطالعات 

آن وسهکوت  یکانها  اضهاف  یهرامان از طن یسنو فیداوطلب، پنوب ط یکودونوسکوپ یروش ها یط در

کند. نهور  یوات به پوشش روده بزرگ اعما  ممیلی  80که در مح  قنار گنفت، پنوب  یوارد ش . هنگام

 فهاز-حوه  یشبکه هودوگناف کینگار با  فیط کیشود و به  یم یپناکن ه رامان در م  بازلاب جمع آور

 است. متنیبن سانت 7و رزودوشن  متنیبن سانت 1950لا  450آن از  یفی، جفت ش ه که پوشش ط1ثابت

پزشک بن اساس  یینما یابیکنده و ارز سهیمشخصه مقا یمنبوط به هن داوطلب را با نمونه  فیط محققان

 .ندیگ یصورت م 2یستوپالادوژیه و ماریب خچهیاستان ارد و لار یآن وسکوپ جینتا

( امها %86اسهت   IBD صیلشهخ یبهاال بهنا تیحساس یرامان نشان دهن ه  یسنو فی، ط یطور کل به

را  یتمیحها  محققهان ادگهور نیه( دارد. با ا%39  ینییپا تیها حساس نشاخهیز نیب زیلما صیلشخ یبنا

 %90 بهه یراست کودهون هیدر ناح CDمبتال به  مارانیب یکنده ان  که در آن بنا یطناح ینیب شیپ یبنا

 ان . افتهیها دست  یژگیو صیلشخ %75و  تیحساس

                                              
1 fixed volume-phase holographic grating 

2 histopathology 

حسگر طیف سنجی جدید 
رامان نشانگرهای مولکولی 

بیماری های التهابی روده  را 
ا با استفاده از آندوسکوپی ب

حداقل ضرر آشکار می کند 
که می تواند به آسانی با یک
آزمون کولونوسکوپی ساده 

. ادغام شود
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داده هها از گهنوه  بیلست، با استفاده از لنک یها یژگیبمبود و یها را بنا ت یه  اکنون ادگور دانشمن ان

لوانه   یو نوع درمان م یشناس تیجمع ت،یجنس ،ییغذا  یچگونه رژ نکهیا  نید یاز افناد بنا یبززرگتن

 .ان   هیگذار باش ، ارلقا بخش نیلاثIBDوابسته به  یمودکود یبن نشانگنها

 

 ibd/-opn.org/news/raman-https://www.osaمنبع: 

 

https://www.osa-opn.org/news/raman-ibd/
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کمک گرمابه یابداع ترانزیستور تحریک 

 

محققههههههان دانشههههههگاه 

، سههههوئ ، 1دینکوپینهههه 

 نیرا بهها عنههوان نخسههت یدسههتگاه

ودتهاژ  یحنارل یآد ستوریلنانز شینما

 لغییهناتکه  2گزارش کنده ان  نییپا

در  لغییههناتدرجههه حههنارت را بههه 

 یمه  یلبه  یکیادکتن هیلخل انیجن

 کن .

 کیههزاران بار بنلهن از "کنن ه حسگن دما که بن اساس مطادعات  تیمعتق  است که دستگاه لقو  یل نیا

در عنصه دستگاه یممم یلوان  کاربند ها یم -است  "یسنت یگنما سنو یها  یدر پ کیلنموادکتن هیپا

لهن  شهنفتهیارزان و پ یحنارل ینمایهوشمن ، دورب ییدما ی، از جمله حسگنهامادون قنمز یکیونلفو یها

 .حساس به گنما، داشته باش  یکیادکتنون یکندن پوستما

 3پیرو الکتریک و ترمو الکتریک 

مهنوز جایگهاه ویهژه ای در جمهان ا زننه ،یم ون یپ یکیادکتن یگنادمایکه گنما را به س ییدستگاهما ادبته

 یحنارله ینبنداریلصهو یسهتممایلا س یحنارل ینمایمادون قنمز و دورب یهاحسگنح وده م، که از دارن 

 یکهینادکت ونیهپ یهاحسهگنه به تمعموال وابس ییدستگاهما نیگستنده ش ه ان . چن یصیو لشخ یپزشک

را  کیهمواد لنموادکتن ای یگذرا در اشعه مادون قنمز فنود ناتیی( هستن  که لغیحنکت یهاحسگن مانن  

 یودتهاژ ،درجهه حهنارت انیهبا گناد یبار در داخ  ماده ا یمواد حنکت حام  ها نیدر ا .نن یگیان ازه م

 .4کن یم  یدما لود انیمتناسب با گناد

                                              
1 Linköping 

2 http://dx.doi.org/10.1038/ncomms14214 
3 Pyroelectrics and thermoelectrics 

4 (V = SΔT) 

  اخبــار         

 

 ترانزیستور حرارتیابداع 

http://dx.doi.org/10.1038/ncomms14214
http://dx.doi.org/10.1038/ncomms14214


 1395 اسفن  |اپتیک و فولونیک اینان  انومن خبننامه                                                                                      12  

مناسهب  سهتایا یدما ینیان ازه گ یبنا 1پاینوادکتنیک یهاحسگندارن .  یبیهن دو معا کندیدو رو نیا اما

 2یتیحساسه مایتیمحه ود زیهن کیلنموادکتن یهاحسگنلوانن  به ارلعاشات حساس باشن .  یو م ستن ین

 نیهبه ا ک  است یمعمود کیاز مواد لنموادکتن یاریدر بس 3دما و ودتاژ نیثابت لناسب ب بیضن نایدارن ، ز

 کن . یم  یرا لود یفیضع اریودتاژ بس یها گنا یکوچک، س اریبس ییدما انیگناد کیکه  یمعن

 کنترل به کمک حرارت 

امکان  شود،یم یرهبن 4خاوین کنیسپینکه لوسط  ن یوپکنیددانشگاه   یل ب،یمعا نیکنار آم ن با ا یبنا

 را بنرسی کنده انه . یدروازه منطق کیکنتن   یبنا  یپارامتن مستق کیدما به عنوان  انیاستفاده از گناد

 یدمها جها انیهگناد کیکه در آن  نییودتاژ پا ستوریلنانز کی وادیا یعنی

.  را کنتن  کن یخنوج انیلا جن میگیندمعمو  را  یکیادکتن انیجن اسیبا

نسبت به مواد  تیحساس شیقاب  لوجه و افزا تیلقوضنیب  یطنح نیچن

 کن . یم وابیرا ا کیلنموادکتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
1 Pyroelectric 

2 sensitivity limits 
3 Seebeck coefficient, S 

4 Xavier Crispin 

نمونه اولیه ترانزیستور 

حرارتی محققین 

 دانشگاه لینکوپینگ.

 تصویر از تور بالکهد
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لوسهعه  یخهود بهه لهالش بهنا یقبله یکارهها یبهن مبنها ،یحنارل ستوریلنانز نیچن وادیا یبنا محققان

شهون   یساخته م عیما یها تیکه بن اساس ادکتنود 1یونی کیلنموادکتن یبه ساخت ابنخازن ها  نیبخش

 ییبهاال 2سیبک یها بیضن  لوانن یبار در آنما ، م یها به علت لحنک باال تیادکتنود نیآورده ان . ا یرو

 یدستگاه حساس به حهنارت کهه مه کی یبنا یبادقوه خوب هیشود آنما پا یرا به دست آورن ، که باعث م

 عم  کن  باشن . نییپا یلوان  در ودتاژ ها

 مزیت حساسیت 

 کیه نیبه تیادکتنود هیال کیکندن  چیخود را با استفاده از سان و یآد ستوریلنانز ی هینمونه اود  یل نیا

و  3سورس یساخت. که خودش به ادکتنودها نییرسانا از پا مهین منلیپ ی هیال کیاز باال و  یادکتنود فلز

ارلقها  یههاایهن ابنخهازنI یارا بن مبن کیژننالور ودتاژ لنموادکتن کیمتص  است . سپس محققان  4درین

 و منبع متص  کندن . یورود یداده ش ه به ادکتنودها

ژننالهور  کیکوچک به  ییدما انیگناد کیکه اعما   افتیدر  یل نی، اسیبک بیلوجه به باال بودن ضن با

  یکن . به گفته ل یک  ودتاژ را فناه  م ستوریلنانز-یآد ستوریانتقا  لنانز یبنا ی، ودتاژ کاف ابنخازنودتاژ 

 ک،یلنموادکتن یبا مواد سنت ن یگو یشود. آنما م یارزشمن  محسوب م تیمز کی تیحساس نیا  ،یلحق

 است. ازیمورد ن وهیبه همان نت  نیرس یبنا «کیلنموادکتن هیپا» 100به لع اد  

لوان   یم یحنارل گنا یس کی»که  کن یم انیرا ب یمشاه ال نیکار نخست نی، انیمحققاین طب  نظن  بن

 «کیهلنموادکتن»از   یهج  نهیزم کیاشاره به  وهینت نی، ا«عم  کن  منطقیم ار  یبنا یبه عنوان ورود

یمه  یهلأک  هیپ  نیبن ا آنماباش ،   یبا لماس مستق شیشام  گنما ماتیلنظ نیکه ا یدارد. و لا هنگام

 طیشهنا نیهبنقنار است؟  بها ا یزیچ نیجن زیاشعه مادون قنمز ن  یگنم کندن از طن یبنا ایآ» کنن  که

 یکهاربند یبننامه ها» ژهیو آنما به مطادعه و «.ندیگ یمادون قنمز قنار م کیفولون نهیما در زم یها افتهی

                                              
1 ionic thermoelectric supercapacitors-ITESCs 

2 Seebeck coefficient, S 
3 source 

4 drain 
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و   کیهو ادکتنون کیهلعامه  انسهان ارگان یهها یکنودهوژهوشهمن ، ل یهاحسگن ،یدر لنمومتن، لنموگناف

 www.osa-opn.orgمنبع:      .پندازن یم زین «فعا  نیانعطاف پذ کیادکتنون
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 در چن  سها  گذشهته، نقهاط

 1یکونیلیس یهاد مهین یکوانتوم

پلهت فهنم بهادقوه  کیهبه عنوان 

حادهت  یمحاسبات کوانتهوم یبنا

جام  مورد لوجه قنارگنفته است. 

 کیاما در واقع انتقا  اطالعات از 

بهه  تیهکوب ای یکوانتوم بیت پایه

مهه ار  کیههدر  گههنیدکیههوبیتی 

بها  کون،یلیسه سیبا به یکوانتوم

 . ستین نیامکان پذ آسانی به -ها فولون –حامالن اطالعات  نیاز معمو  لن استفاده

متحه ه،  االتیها ،یوجنسهین نسهتون،یاز دانشگاه پن 2پتا سونیج یبه رهبن ییکایاز دانشمن ان آمن یمیل

لهک  کیه نیبه یلوان  الصا  قو یکنده است که م وادیلناشه ا اسیدر مق یکونیلیدستگاه س کیاکنون 

 بنقنار کن . یرزونانس ککاوا درون ویکنوویلک فولون ما کیو ی کونیلیس نقطه کوانتومی درونادکتنون 

و  ابه یادکتهنون و فولهون انتقها   نیبه یده  لا اطالعات کوانتهوم یکه به طور موثن اجازه م -طنح  نیا

  ،یله اعضهای ایهن به نظهن -متن یسانت کیح ود  یدر فاصله  گنید تیکوب کیاطالعات به  نیانحناف ا

 باش . یم «کونیلیس سیبا ب یانتومکو ینقطه عطف مم  در جمت لوسعه پندازن ه ها کی» انگنینما

  نوفهغلبه بر 

 - تهنوژنیمناکهز ادمهاس ن نینظ موضوعالی یبن رو یدر محاسبات کوانتوم نیاخ یها شنفتیپ کهیحاد در

محاسهبات » یبه دام افتاده متمنکز شه ه اسهت   بهه عنهوان نمونهه مقادهه  یها ونیحفنه، ابنرساناها و 

در  ی(، محاسهبات کوانتههوم  یهنیرا بب OPN, October 2016، « یهسههت کیه: مها چقه ر نزدیکوانتهوم

                                              
1 semiconductor quantum dots (QDs) 

2 Jason Petta 

فوتون در سیلیکون-گفتگوی الکترون  اخبــار         
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  یلود یها نساختیاز ز یاریاست که امنوزه بس نیا  یاز دال یکی. است یعینطبیس کی یدارا کونیلیس

 یبهنا  ینشان داده است که پتانس نیاخ قاتیاست که لحق نیا گنید  یدد است؛ کونیلیس سیلناشه با ب

در  واقهعنقهاط کوانتهومی در  مهاادکتنون یبهنا قههیلها دق هیهاز ثان یکوانتهوم نیاسپ یزمان هم وس نییلغ

 با خلو  باال وجود دارد.  کونیلیس

 یبهنا.  یآ یبوجود م یاشکاد یگنیبه د یادکتنون تیوبیک کیاز  یانتقا  اطالعات کوانتوم یلالش بنا در

و  عنهوان حامه  اطالعهات عمه  کنه ا بهه فولون جفت شود ل کیکه ادکتنون به  ازاستیکار ن نیانوام ا

 .ستین نوفهاز  یرساناها خاد مهیدر ن ینوسانات کوانتوم  یبه دد یجفت ش گ نیچن

 نقاط کوانتومی دوگانه 

پتها، کهه شهام    یفولهون ، له-بمتنادکتهنون یبهه جفهت شه گ یابیو دسهت 1بار نوفه پایین آوردن یبنا

 یههاد مهیساختار ن کیبود، با  ایفننیکاددر ، 2آر ا  آزمایشگاه های اچو  نستونیدر پن یگنیدانشمن ان د

 نیهاز ادکتنون هها را در ز هیلک ال کیلوان   یاست، م ومیژرمان-کونیلیو س کونیلیس یها هیکه شام  ال

کهه  یومینیآدوم یممایکنن ه از نانوس یهمپوشان هیدستگاه سه ال نیا یسطح لناشه قنار ده . سپس باال

 دهن . یکندن ، قنار م یعم  م یبه عنوان ادکتنود ورود

یکننه  کهه مه یم فیلعن 3یسیرا در ساختار هتنوز یدوگانه ا نقاط کوانتومیِ ،یومینیآدوم یها ادکتنود

دارنه :  زیهن یگنید تیبه دام ان ازن . اما ادکتنودها مز  یچاه پتانس کیج اگانه را در  یلوانن  ادکتنون ها

 نییکنن ، که موجهب پها یم وادیدوگانه ا نقاط کوانتومیِمحافظت  یبنا یسیغالف ادکتنومغناط کیآنما 

 شود. یم یهاد مهیبار از اطناف ن نوفهدر  یمنلبه ا نیآم ن چن 

 کاواک ابررسانا 

                                              
1 charge noise 
2 HRL Laboratories 

3 heterostructure 
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کوچک در ابعاد  1 یوبینا یکاواک ابنرسانا کی، محققان دوگانه نقاط کوانتومیِساختار  یدر باال ت،ینما در

جنیهان در شهارش کندنه  . بها اسهتفاده از  یبهه دام انه اختن فولهون هها طناحه یطو  موج را بهنا  ین

 محققان قادر به  (به منظور مطابقت با فولون آدومینیوم بنای لنظی  سطح اننژی ادکتنون  یادکتنودها

-محکه  ادکتهنون یجفهت شه گ یناربنق

 ونی اسهیبنیههمچنین فولون ش ن . آنما 

 نور و  یکوانتوم یهم وس از حادت ها

 کندن .   ییماده را لا

 یقهو ینوشته ان  که جفت ش گ محققان

 کیههو  کونیلیسههدر ادکتههنون  کیهه نیبهه

جفههت  یراه را بههنا» ویکنوویفولههون مهها

« سازد. یهموار م تیوبیبلن  بند ک یش گ

بنها دارد لها   یله نیا ،یبه عنوان ق م بع 

 کیکن  که  یطناح یدستگاه را به گونه ا

آن  نیاسپ یعنی مشخصه ادکتنون، یژگیو

 را ، به فولون جفت کن .

 نیههمناه با ا یمطبوعال هینشن کیدر  پتا

در دراز مه ت، مها »مقاده خاطننشان کند: 

سهاخته شهود کهه از  ینیاسپ تیوبیجفت شون  لا ک گنیو باربم  د نیکه اسپ  یخواهیرا م ییها ست یس

 همه وسادکتنون را به نور به طور  کی  یلوان یکه م  یقاب  کنتن  باش . ما نشان داده ا یکیادکتن  یطن

 «به نور است. نیدر جمت جفت کندن اسپ یگام ممم کی نی، و ا  یجفت کن

 qd-opn.org/news/double-https://www.osaمنبع:   

 

                                              
1 niobium 

 

کمتر از  یدر عرض Princeton-HRL میاز ت یدستگاه

 نیهمدوس ب وندیپ کیتواند به  یمترم یسانت کی

نقطه  کیتک الکترون در  کیتک فوتون و  کی

 یکه  با الکترودها ابدیدوگانه دست  یکوانتوم

 قابل کنترل است. یکیبه طور الکتر یورود یمینانوس

https://www.osa-opn.org/news/double-qd
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 نیبن ا  یس یب یاک ن کاربنان دستگاه ها 

شارژ ب ون  یهاان  که  که دستگاه  هیعق

خواه بود.   یمف اریوص  ش ن به آنما بس

بزرگ در حا  حنکت، از  هینقل  یوسا

 نیلا ماش ینظام نیب ون سننش یماهایهواپ

که بتوانن   یدر صورل ن ه،یخودکار در آ یها

به لوقف  ازیخود را ب ون ن یکیادکتن یاننژ

کنن  قادر خواهن  بود طو  م ت سفن  افتیدر

 دهن . شیخود را افزا

و  کینزد  یس یشارژ ب یاز طنح ها یبنخ

 دور از مح  وجود دارد، اما آنما مشکالت

 کی کا،یمتح ه آمن االتی، ا1در دانشگاه دوک یقالیگنوه لحق کیخود را دارن . در حا  حاضن  مخصو 

 کی شبیهمتاسطح ، که  پایهکنده ان . شارژر با  یباال طناح با بازده  یانتقا  لوان ب ون س یروش بنا

 موجود ساخته شود. یلکنودوژ نیلوان  با ا یصفحه لخت است، م ونیزیللو

 اجرا قابل طرح  کی 

 هیادزامات انتقا  لوان را در ناح ،2تیر. اسم  یویبنق د یاستاد ممن س یکه به سنپنست یدانشمن ان

رابطه  نیزده ان ، که در ا نیلخم 2D2 / λ0را  کمتن از  نن هیفاصله منبع لا گ -کنن   یم یبنرس 3فنن 

D فنستن ه و  افناگ یعنض دλ0 آزاد است. یطو  موج در فضا 

 گاهنلزیگ یدر مح وده  یگنادیمتن را که حام  س کیروزنه به عنض  کیگنوه  نیم   ساده، ا کی در

متن  5ق به مساحت اال کیدرون  یروزنه قادر است به اجزا نیکن  که ا یم انیاست در نظن گنفته و ب

  متنیسانت 3از  شیب یعنض یافتیدر یروزنه  ،یدستگاه واقع کیدر  نکهیمنبع لوان بنسان . با فنض ا

                                              
1 Duke University 
2 David R. Smith 

3 Fresnel zone 

انتقال بدون سیم توان از طریق متاسطوح
  اخبــار         
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شون  را با لوجه به عنض  یم  یلود  یب یاز فنکانس ها که در پمنا یگنوه گستنه ا نینخواه  داشت، ا

 مشخص کنده است.فنستنن ه 

 تا اتاق شارژ  منیاتاق نش از 

را فناه  کن  و  یکینامید  یلوان  در چشمه لوان لمنکز و لنظ یم  متاسطحکه روزنه  ن یگو یم محققان

به  هیشب  متاسطحکاهش ده . آنتن   یسنت یفاز هیآرا کیمصنف لوان خود را نسبت به  بیلنل نیبه ا

که در  ییرا به دستگاه ها ویکنوویالوان  پنلو م یاست که م یسیمغناط یها دو قطب ونیلیاز م یا هیآرا

 کن . تیقنار دارن  متمنکز و ه ا یالاق معمود کیاطناف 

 یرا که م یدارن ، آنما انواع مواد شیدر پ هینمونه اود یلا ساخت و طناح یادیمحققان هنوز راه ز اگنچه

موجود  یدهن .  لکنودوژ یکار رود مورد مطادعه قنار م به یلوان متا سطح یانتقا  دهن ه  کیلوان  در 

باال بن  یکیبا لوان ادکتن یستورهایعملکند را دارد، اما لنانز تیقابل یمتنیلیو موج م یکونیلیس سیبا ب

 داشته باشن . کونیلیس ینسبت به لناشه ها یشتنیب اریلوان بس یلوانن  چگاد یم  ،یگاد  یتنیاساس ن

 ,Bellevueها  ا یمتا متن یساز یو منکز لوار کا،یمتح ه آمن االتیدانشگاه واشنگتن، ا محققان

Wash., USAها کمک کنده ان . شیآزما نیا زدری(  ن 

 room-opn.org/news/charging-https://www.osa  منبع:

https://www.osa-opn.org/news/charging-room
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انتشارات سی آر اس پنس

جفنی دو ویلنز و روی پایک:نویسن گان
2016: سا  انتشار

دالر102: قیمت

صفحه546: لع اد صفحات

 :معرفی کتاب 

بخصو  وقتی که بخواهی  درمورد شکستن منزهای وضوح در  وضوح نوری مسئله مممی در زمینه اپتیک است.

ریزنگاری  میکنوسکوپی( سخن بگویی . که از موضوعات داغ لصویننگاری در سادمای اخین است. اینواست که نیاز به 

این کتاب احساس می شود که مورد لوجه جامعه اپتیک قنار گنفته است. این کتاب شام  ده فص  است که میتوان 

اودیه به سه قسمت عم ه لقسی  بن ی کند. در قسمت او  که شام  دو فص  او  می شود در مورد کلیات  آن را

 باش .که خالصه ای از کارهای َاب، هلممودتز و شَنون می سخن می گوی . وضوح

 شود، بیشتنین حو  از مطادب کتاب را به خود اختصا  دادههای سه لا نه کتاب میقسمت دوم که شام  فص 

 موضوع این قسمت در مورد فنمو  بن ی ریاضی لئوری وضوح است.است. 

فص  آخن های اخین به صورت خالصه و اجمادی پنداخته ش ه است. بالخنه در دو فص  آخن به کاربندها و آزمایش

لصاوین شگنف کتاب به وضوح در ریزنگاری اختصا  داده ش ه که نتایج کاربندی وضوح های باال در ریزنگاری را با 

 ده .نشان می
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 برگزیده ماه  ریتصو        

 فوران آتشفشان کولیما در مکزیک

خاکستر، ذرات و تکه های سنگ و یخ موجود در 

غبار حاصل از فعالیت آتشفشان باعث به وجود 

شود که درنهایت به آمدن الکتریسیته ساکن می

صورت صاعقه ای که توسط سرگیو والسکو، عکاس 

 شود.شده، تخلیه می مکزیکی شکار
  Sergio 'Tapiro' Velasco عکاس:
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