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 ینسال جها یستاد مل"از اهداف  یکی ینکهبا توجه به ا

 یککتاب اطلاعات اپت ینو تدو یجمع آور "نور

 نیمتخصص یهباشد، خواهشمند است کل یم یشگانپ

 یها ینهدر زم یدکتر یاارشد  یمدرک کارشناس یدارا

 نموده و به آدرس یلرا تکم یوستمرتبط با نور فرم پ

. یندفرما رسالا info@opsi.ir یکپست الکترون

رم را ف ینکه قبلا محبت فرموده و ا یشگانیپ یکاپت

 مجدد ندارند. یلبه تکم یازنموده اند، ن یلتکم
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محققین محترم می توانند جهت معرفی دستاوردهای علمی و 

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

 ارسال نمایند. info@opsi.ir الکترونیکی  
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 یدکتر محمد کاظم مروج فرش 

 یاستتاد تمام دانشتتکده مهندس

دانشتتتگاه موفه به کستتت   یوتربرق و کامپ

پژوهش  ینهدر زم یشتتکستتوتاستتتاد پ یزهجا

 شد. IEEE یالمللینموسسه ب یرانبخش ا

 ینو چهتتارم یستتتتب یبتتا برازار همزمتتان

 یجار ماه سال یبهشتکنفرانس برق که ارد

 یرانبرازار شتتد، بخش ا یرازدر دانشتتگاه شتت

همچون سنوات  IEEE یالملل ینموستسه ب

توانست  یاساس دکتر محمد کاظم مروج فرش ینکرد. بر ا یمعرف 15هفت اانه خود را در سال  یزجوا یدااناذشته براز

 پژوهش را از آن خود کند. ینهدر زم پیشکسوتاستاد  یزهجا

آموزش ، استاد  ینهدر زم یشکسوتاستتاد پ ینرا تحت عناو یزیهمه ستاله جوا IEEE یالملل ینب موستسته یرانا بخش

جوان پژوهشگر  یعلم یأتاستاد حکاک، عضو ه یپژوهش ی،استاد جبه دار مالاران یپژوهش ، آموزش ینهدر زم یشتکسوتپ

 کند. یرشته اهداء م ینا یها برترینرا به  یدهبراز ییو مشاوره دانشجو یزنان در مهندس یزه، جا

 http://www.modares.ac.irمنبع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جایزه استاد پیشکسوت    اخبــار         

http://www.modares.ac.ir/
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به اطلاع اعضاااا ل علادان ا  

 نیل سوم یسترسان  که ب یم

 ینل نها یاا ل فوتون یاا کنفرانس اپت

  یفوتون یل فنالر یکنفرانس مهن سااا

از پنجم تا هفتم بهان ماه امسااا   یرا ا

 شود.  یدر تهرا  برگزار م (5931)

 51مهلت ارسااا  ملا ه تا تاری  آخرین 

 یگرد تعیین شا ه است. 5931آبا  ماه 

کنفرانس متعااداا  در  یبرگزار یاا جزئ

 شود. یاعلام م یتسا

 

یست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک نـانجم اخبــار         
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 کیفوتون یزر،ستاد ل یردب

 یکرونیم یو ساختارها

، نخبگان حوزه  یمعاونت علم

ت دانس یا یهکشور را سرما یکفوتون

 ییبه سزا یرکه در رشد کشور تاث

 دارند.

و  یاتزارش مترکز روابط عموم بتته

 یو فناور یمعاونت علم یرستتاناطلاع

محمتداتتتادق  ی،جمهور یتاستتتتر

  یپژوهشتتگاه ها یحدر توضتت یمعاونت علم یکرونیم یو ستتاختارها یکفوتون یزر،ل هاییستتتاد توستتعه فناور یردب یحی،ذب

 دیمهم کشور در تهران مانند شه هایگاهاز دانش یتا کنون، در کشتور افت: تعداد یکرونیم یو ستاختارها یکحوزه فوتون

، مشهد، اافهان یز،مختلف مثل تبر یدارند و در شهرها ییهاپژوهشکده یرهو غ یفگاه شردانش یرکبیر،دانشگاه ام ی،بهشت

 .کنندیم یتفعال ینهزم ینسال است که در ا ینها چندپژوهشکده یسدر اهواز با تأس یکرمان، حت

ها که  طرح یناز ا یدر نظر استتت از بعضتت یمکه در ستتتاد دار یتیدر حال اجراستتت و با فعال یخوب یهاکرد: طرح یانب وی

اند ردهرا ارائه ک یخوب یلیخ یجتا کنون هم نتا ینکه. کما ایمکن یتستاد منطبه است حما هاییتبا اهداف و مأمور یشترب

 ارائه دهند. یبهتر یجتوانند نتا یشوند م یتو اار حما

 یفناور شتتدنیو تجار یاتتنعت یراب هاییینهزم یجادشتتده،که در کنار دانشتتگاه ها ا یادامه داد: با مراکز رشتتد یحیذب

 یخوب یلیخ یهاو بهره یجنتا تواندیم یردقرار ا یتاار موردحما شودیکه در پژوهشگاه انجام م یشده است. کارهافراهم

 کشور داشته باشد. یرا برا

شگاه ها پژوه ینا یتحوزه فعال یاندر ب یمعاونت علم یکرونیم یو ساختارها یکفوتون یزر،ل هاییستاد توسعه فناور دبیر

خش ب ینه. در زمیمکرده ا یافتدر ییهاازارش یطوس یرو مخابرات از دانشتگاه خواجه نص یکفوتون ینهداد: در زم یحتوضت

 نهیزم ینتهران، دانشگاه چمران اهواز در ا یهااست علاوه بر دانشگاه ونیکاز فوت یهم بخشتکه آن یرپذ یدتجد هاییانرژ

ال فع ینهزم ینخوزستان شروع شده است و دانشگاه مشهد در ا یابا کمک برق منطقه یوهشطرح پژ یکفعال هستتند و 

 دارد. ار هایییتفعال ینهزم یندر ا یقاتدانشگاه آزاد علوم تحق یزن یردولتیغ یهابود. از دانشگاه

فوتونیک روند رو به رشدی را دنبال می کند   اخبــار         
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 است. پس ایرشتهینعلم ب یک یککرد: رشته فوتون یانب یکنخبگان کشور در حوزه فتون یگاهبا اشاره به جا وی

 یلحصادامه ت یکفوتون ینهکنند تا بتوانند در زم یخود را در چند رشته قو یلیرشته تحص یهدارند پا یازن یاندانشجو

دانش  ینشود که هم یمشاهده م ی. در اغل  مراکز پژوهشدان یافتههم تا کنون پرورش  یخوب یلانالتحصدهند. فارغ

 دارند. یزن یو حضور موثر آموختگان مشغول به کار شده اند

شوند. حضور  یحوزه محسوب م ینکه نخبگان ا یمکرده ا ییاستاد را شناسا 951حاضر  یکشور در حال یکحوزه فتون در

 کیروند رو به رشد حوزه فوتون ینشود. با ا یکشور محسوب م یکوفتون یکتوسعه اپت یبرا یخوب هاییزهافراد انگ ینا

 در انتظار کشور ما خواهد بود.  یخوب یندهآ

 www.isti.ir معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریمنبع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isti.ir/
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 یمعظ یشرفتپ یک در

 یها یانهدر رابطه با را

 ،یکیالکترون - یکیاپت یبریدیِه

فوق  یکتکن 9EPFLدانشمندان در 

 دیتوانرا ابداع کرده اند که م یعیسر

ا فوتون ر-حرکت جفت الکترون یرمس

سطح نانو ساختار آشکار  یک یبر رو

 کند.

 یک یکه نور با الکترون ها بر رو وقتی

حرکت  ،دشو یسطح کوپل م

 یپلاسمون ها"نام امواج با  ینشود. ا یتهمان سطح هدا یموج بر رو یکتواند درقال   یم این کوپل شدای، هماهنگ

 وترهایییکامپ .واقع بشوند یدممکن است مف یندهآ یوترهایکامپ یزو در انعت ارتباطات و ن شوند یشناخته م "یسطح

نوع پردازنده ها،  ینا یفوق العاده بالا یخواهد ارفت. در کنار بازدهاطلاعات  پردازشدر الکترون ها را  یفوتونها جا که

 نالیگپردازش س یسامانه ها یزبالا و ن یکبا قدرت تفک ینیاتوریم یساخت سنسورها یروش راه را برا یناستفاده از ا

نوع پردازنده  یناست که ا ینوجود دارد و آن هم ا یهدف مشکل اساس یندن به ایرس یبرا یباز خواهد کرد. ول ینانومتر

مناس   ییابرد یبرا یساخته شوند که تاکنون روش مناسب یشرفتهمختلف از مواد پ یها یههم قرار ارفتن لا یاز رو یدها با

انجام  یتبالا با موفق یلیبا سرعت خ راکار  ینا ایقدق EPFLنشده بود. اما دانشمندان  یهسطوح ارا ینشده در ا یتنور هدا

مقاله این  است. یدهبه چاپ رس Nature Communications یچرارتباطات ن یهمهم در نشر یاربس یشرفتپ یندادند. ا

 قابل دسترسی است. 2لینکدر این به اورت آزاد 

عبور پلاسمون  یرا برا یساخته اند که محمل یزیر یآنتن یهآرا EPFLدر  4کربن یزیوفابر 3یشگاهحاضر در آزما دانشمندان

شده است که  یلنانومتر تشک51به ضخامت  یتراتن یلیکوناز س یفوق العاده نازک یاز غشاها یهآرا ین. ایکندراهم مها ف

 یرا بر رو یزیر یمحققان نانو سوراخ ها ینشده است. سپس ا یدهنانومتر پوش31از نقره به ضخامت  ینازکتر یهتوسط لا

                                              
9 École polytechnique fédérale de Lausanne EPFL 

2 http://www.nature.com/articles/ncomms7407 
3 Laboratory for ultrafast microscopy and electron scattering (lumes.epfl.ch) 

4 Fabrizio Carbone  (https://people.epfl.ch/fabrizio.carbone?lang=en) 

فوتون-فیلم برداری از جفت الکترون   اخبــار         

http://www.nature.com/articles/ncomms7407
http://www.nature.com/articles/ncomms7407
http://lumes.epfl.ch/
https://people.epfl.ch/fabrizio.carbone?lang=en
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به عنوان آنتن حک کردند.  یهآرا ینا

نقطه اتصال "سوراخ ها  ینکه به ا

 the plasmon "یپلاسمون

“hotspots یشوداطلاق م.  

 یدانشمندان از پالس ها ینا سپس

 "روشن کردن" یبرا یزرفوق کوتاه ل

آنتن ها بهره ارفتند. با به کار  ینا

 ی،وقفه کنترل شده موقت یریا

فوق کوتاه به  یالکترون یپالس ها

 یترایدن یکونسیلنقره و  یهلا یناز آنتن ها به محمل ب یافتهتشعشع  یکار پلاسمون ها یناتابانده شد. با  یهچند لا یهآرا ینا

)حتا اار  "یدد"را  یسطح یپلاسمون ها یتوانکه م PINEM "ینمپ" یعفوق سر یک. با استفاده از تکنیشوندنگاشت م

 کنند. یبردار یرشده تصو یتر هدادور از دسترس باشند(، دانشمندان واقعا توانستند از انتشار نو یبه محمل یدمق

 "خانه است، یروندرون خانه از ب از اشخاصِ یبردار یلمها، مثل ف یهلا ینب یپلاسمون ها در محمل ها یدند یتلاش برا"

 یردارب یرشما انجام دهند، اما اار از تصو یکار را برا ینا یتوانندنم یمعمول یها یندورب": یکندکربن اضافه م یزیوفابر

 ".ینیدرا بب یوارهاپشت د یتوانیدم ید،استفاده کن ینگترک ژیانر یربرداریتصو یروش ها یاو یکروویوما

 دییکند که کل یهموار م یهچند لا یدر ساختارها یدمق یپلاسمون یها یدانو کنترل کردن م یطراح یمقاله راه را برا این

 است. یکیالکترون-ساخت ابزار آلات اپتو یبرا

 :منبع

 http://www.photonicsonline.com/doc/filming-coupled-light-and-electrons-as-they-travel-

undercover-0001 

 

ز 
ی ا

مای
ن

EP
FL

PINEMشماتیکی از 

http://www.photonicsonline.com/doc/filming-coupled-light-and-electrons-as-they-travel-undercover-0001
http://www.photonicsonline.com/doc/filming-coupled-light-and-electrons-as-they-travel-undercover-0001
http://www.photonicsonline.com/doc/filming-coupled-light-and-electrons-as-they-travel-undercover-0001
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 دانشگاه یزریارتفاع سنج ل

در هتتفتتته  BELAبترن 

 یتستتت شتتده و برا یتبا موفق یراخ یها

 ESAاروپا  ییبه ستتتازمان فضتتتا یلتحو

 یزریارتفاع سنج ل یناول ینآماده استت. ا

استتت که توستتط آژانس  یستتتاره ا ینب

شتتاخه  یراروپا ستتاخته شتتده و ز ییفضتتا

 BepiColomboکولومبو -یبپ یتمامور

است در  قرار یتمامور اینبه عطارد است. 

را در مورد ستتطح  یاطلاعات 2124ستتال 

 مخابره کند. ینبه زم یارهس

 یاآلمان و اسپان ییس،متشتکل از دانشتمندان سو یمیتوستط ت BELA (BepiColombo Laser Altimeter) "بلا"

ال سسطح عطارد ساخته شده که قرار است در  یکسنجش توپواراف یبرا یلهوست یندر دانشتگاه برن انجام شتده استت. ا

 به مدار عطارد برسد. 2124در سال  یلومتریک یلیونم 81طی کردن مسیر به فضا پرتاب شود و پس از  2198

 کردن بعد سوم دخیل 

از  یبعد2 یرها قرار است تصاو یندورب": یداو یو رهبر قستمت سخت افزار پروژه م یمت یتوماس از محققان ااتل نیکلاس

بع من یکبلا از  "شده که اطلاعات مربوط به بعد سوم را ارسال کند. یطراح ینا یبه ما بدهند. و بلا هم برا یارهستطح ست

رمز به مادون ق یزریکوتاه ل یرا بستنجد. پالس ها یارهتا ستطح ست فینهست ینتا فااتله ب یکندقدرتمند استتفاده م یزریل

 سییتوسط تلسکوپ فوق سبک ساخت دانشمندان سو یاره،شتوند و پس از بازتاب از ستطح ست یپرتاب م یارهستمت ست

متر در فااتتتله  یک یلهوستتت ین. دقت ایآیدفااتتتله بدستتتت م یکه،شتتتود و با حستتتاب کردن زمان پرواز بار یم یافتدر

 است. یلومتریک9111

 پروژه یها چالش 

در  یمانانعت یاشرک ینب یجمع کردن و هماهنگ"که  یگویدبلا م یرپروژهمد Karsten Seiferlin ینکارستتن ستفرل-

 "ارانبها سوق داد. یلهوس ینما را به ساخت ا یاآلمان و اسپان ییس،سو

ارتفاع سنج لیزری دانشگاه برن رهسپار عطارد

   اخبــار         



 1   9315 شهریور |اپتیک و فوتونیک ایران  انجمن خبرنامه

فااتتتله  یریقرار دادن آنها در فضتتتا و اندازه ا یمعمول هستتتتند ول یلیخ rangefinders یابهافتااتتتلته  یندر زم-

 است. یچالش اساس یک یلوارمک94 یرو وزن سبک ز یلومتریک9111

 ینا کرد. یلازم است که آن را بتوان آشکارساز یراه حل اساس یکچند اد فوتون است، که  یتنها حاو یپالس براشتت-

 کار کند. یداررا بتواند تحمل کند و پا ینهسف یرونب یوسدرجه سلس 211 یبالا یدما یدبا یلهوس

 یکیشتتده و در عملکرد الکترون یکیالکتر یزنو یجاداستتت. چرا که باعا ا یگرچالش د یک یزرکوتاه بودن پالس ل یاز طرف-

 در فضتا چقدر مشکل است یکیلوازم الکترون (grounding)کردن  ینکه زم یقتحق ینا ونویز  ین. ایکندم یجاداختلال ا

 باعا بروز چنین چالشی می شود.

 mercury-to-off-taking-altimeter-laser-made-http://www.photonicsonline.com/doc/bern-0001      :خبر منبع

 در دانشگاه برن:  االی پروژهسایت آدرس 

             altimetry.html-laser-and-http://pig.space.unibe.ch/pig/science/projects/bela 

 /http://sci.esa.int/bepicolombo         :  (ESAبپی کولومبو در آژانس فضایی اروپا )پروژه آدرس 

 

 Ramon Lehmannتصویر از . ارتفاع سنج لیزری بپی کولومبو

http://www.photonicsonline.com/doc/bern-made-laser-altimeter-taking-off-to-mercury-0001
http://pig.space.unibe.ch/pig/science/projects/bela-and-laser-altimetry.html
http://pig.space.unibe.ch/pig/science/projects/bela-and-laser-altimetry.html
http://sci.esa.int/bepicolombo
http://sci.esa.int/bepicolombo


 9315 شهریور |اپتیک و فوتونیک ایران  انجمن خبرنامه                                                                                      91  

 

 

 

 

های داخلی:کنـفرانس 

فراخوان سی امین دوره جشنواره بین  المللی خوارزمی 
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Viktoria Greanya

CRC Press: انتشارات

2196: سال انتشار

دالر81: قیمت

496: تعداد افحات

:معرفی کتاب 

 (DARPAایده این کتاب از پروژه ای با همین عنوان که توسط آژانس پروژه های پژوهشی پیشرفته دفاعی )

ا ربود، ارفته شده است. این کتاب برای طیف وسیعی از مخاطبان نگاشته شده است. این طیف  تامین مالی شده

نده سعی نویس. شامل می شوند مهندسان، فیزیکدانها، شیمیدانها، مهندسان مواد، زیست شناسان و جانورشناسان

بر این است تا برای شگفتی های دنیای طبیعی توضیح علمی پیدا کند و از از آنها برای حل مشکلات تکنیکی 

 درحیطه فوتونیک هستند.موجود استفاده نماید. ناافته پیداست که این موضوعات 

 ارفته است.این کتاب توسط دارکو واسیلیویچ استاد دانشگاه بلگراد اربستان مورد بازبینی قرار
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