
ندسی و فناوری فوتونیک شمارۀ اول از سمت چپ مربوط به کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و شمارۀ دوم مربوط به کنفرانس مه
 ایران است

 

 پیشکسوتان انجمن اپتیک و فوتونیک ایران، برندگان جایزه ابن هیثم

بررسی های همه  انجمن اپتیک و فوتونیک ایران برای ارج نهادن به تالش ها و زحمات متخصصین اپتیک و فوتونیک همه ساله با 

در کنفرانس اپتیک و فوتونیک،  و نموده اقدام فوتونیک و اپتیک پیشکسوت پژوهشگر انتخاب به نسبت انجمن، جوایز کمیته ٔەجانب

سراسر ایران و نیز خارج از کشور، در ماه بهمن  که همه ساله با حضور جمع کثیری از محققین و متخصصین اپتیک و فوتونیک از

تقدیر و هدیه اقدام می کند. لیست پیشکسوتان اپتیک و  نسبت به قدردانی از تالش های ایشان و اهدای لوح برگزار می شود،

 فوتونیک در سال های مختلف به شرح جدول زیر است

 

 محل برگزاری محل برگزاری کنفرانس سال ردیف

 احمد کیاست پور، استاد دانشگاه اصفهان دانشگاه شهید بهشتی ۱۱ ۱383 ۱

 ستاد دانشگاه تهرانمحمد تقی توسلی، ا دانشگاه شیراز ۱۲ ۱384 ۲

مرکز تحقیقات مخابرات  ۱3 ۱385 3

 تهران

 اکبر حریری، استاد سازمان انرژی اتمی

 حبیب تجلی، استاد دانشگاه تبریز دانشگاه رفسنجان ۱4 ۱386 4

مجید  حبیب مجیدی ذوالبنین، دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه اصفهان ۱/۱5 ۱387 5

 رضازاده، پژوهشکده صنایع الکترواپتیک ایران

 محمدآقا بلوری زاده، استاد دانشگاه ولی عصر رفسنجان دانشگاه یزد ۲/۱6 ۱388 6

 محمود سلطان الکتابی، استاد دانشگاه اصفهان دانشگاه ماهان کرمان 3/۱7 ۱389 7

علیرضا بهرامپور، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان و  دانشگاه تبریز 4/۱8 ۱390 8

 صنعتی شریف

 - سیستان و بلوچستان 5/۱9 ۱39۱ 9

 محمد مهدوی، استاد دانشگاه صنعتی شریفسید  دانشگاه شیراز 6/۲0 ۱39۲ ۱0

 جواد صالحی، استاد دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه شهید بهشتی 7/۲۱ ۱393 ۱۱

 - یزد دانشگاه 8/۲۲ ۱394 ۱۲

 - ربیت مدرسدانشگاه ت 9/۲3 ۱395 ۱3

 - دانشگاه شهرکرد ۱0/۲4 ۱396 ۱4

 حمید لطیفی، استاد دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شیراز ۱۱/۲5 ۱397 ۱5

 وحید احمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه خوارزمی ۱۲/۲6 ۱398 ۱6

 محمدکاظم مروج فرشی، استاد دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱3/۲7 ۱399 ۱7

 عباس بهجت، دانشگاه یزد دانشگاه یزد ۱4/۲8 ۱400 ۱8

 


